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Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli,
daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.
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Tarım ve Hayvancılık Kenti
SİVAS
Tarım insanoğlunun yerleşik hayata geçmesinden günümüze kadar gelinen süreç de her zaman
önemini korumuş bir konudur. Bilim de meydana gelen ilerlemeler pek tabidir ki tarım da da yansımasını
olumlu yönde bulmuş böylece tarım sal alanda hem ürün çeşitliliği hem de verim önemli oranda
artırılm ıştır. Ancak modern dünyada sürekli artan nüfusa karşın ekilebilir alanların sınırlı kalması ve
hatta iklim , şehirleşme gibi faktörler sonucu azalm a eğiliminde olması tarım da elde edilmiş olan bu verim
artışını sürekli kılmayı ve çevreye daha duyarlı bir tarım politikası belirlemeyi zorunlu kılmaktadır.
Bizlerde bu zorunluluğun bilincinde olarak Sivas'ım ızı ülke tarım ın da hak ettiği yere getirebilmek ve
üreticilerim izi daha modern, çevreye daha duyarlı ve birim alandan daha fazla verim elde eden dolayısıyla
alın terinin karşılığını almış, mutlu, toprağına bağlı, doğduğu yerde doyabilen bireyler haline getirmek için
çalışm alarım ızı sürdürmekteyiz.
Bu am açla Tarım Bakanlığı'nın uyguladığı tarım sal destekler nüfusunun % 6 5 ' i tarım la uğraşan
Sivas için ürün çeşitliliğinin artırılm ası ve üreticilerin yönlendirilmesi kapsamında önemli bir yer
tutmaktadır. Örneğin; daha önceleri olumsuz iklim şartlarından dolayı önemli bir yer tutmayan meyvecilik
üretiminde söz konusu desteklerin katkısıyla kurulan modern meyve bahçeleriyle kalite ve verim artışı
sağlanarak Sivas'ta 2010 yılında 13.000 ton meyve üretimi yapılmıştır. A yrıca hayvancılık alanında
uygulanan faizsiz krediler ve diğer hayvancılık destekleri ile yetiştiricilerim izin en önemli sorunu olan
finans ve kaliteli dam ızlık hayvan temini konusunda katkı sağlanmıştır. Yine hayvancılık alanında önemli
bir gider kalemi olan kaba yem konusunda verilen destekler ile bu alanda üretim artışları sağlanarak
çiftçilerim izin daha ucuz ve kaliteli yem ihtiyacı karşılanm ıştır. Üretilen bu kaba yem ilim izin ihtiyacını
karşıladığı gibi oluşan üretim fazlası da ilim iz Ticaret Borsası ve Tarım İl Müdürlüğünün ortak çalışması
ile kurulan "Ot Borsası"nda satışa sunulmuş ve 2010 yılı içerisinde 155.000 ton kuru ot satışı yapılmıştır.
Yapılan tüm bu çalışm alar, verilen destekler çiftçilerim izin daha iyi bir gelir seviyesine ulaşması ve
ülke tarım ının daha ileriye taşınması için elbette çok önemlidir. Bu hususta bizlerle aynı paydada buluşan
Ticaret Borsası da yürüttüğü faaliyetlerle çiftçilerim ize yardımcı olmaktadır.
Ülkemizde bir ilki
gerçekleştiren Sivas Ticaret Borsası kurduğu Ot Borsası ile ilimizde hububat fiyatlarının belirlenmesinde
önemli bir rol üstlenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Siva sT ica re t Borsası yönetimi başta olmak üzere
bu başarılı çalışm alara katkı sağlayan herkese teşekkür eder, tüm okuyuculara en içten sevgi ve
saygılarım ı sunarım.

Doğan URGUP
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SİVAS İÇİN BİRLİK VE
BERABERLİK İÇERİSİNDE
HAREKET ETMELİYİZ...

Sivas Belediyesi olarak temel hedefimiz, Cumhuriyet kenti Sivas'ımızın yapısını ve ihtiyaçlarını iyi analiz
ederek, sahip olduğu ekonomik, sosyal, tarihi ve kültürel potansiyeli iyi değerlendirerek birlik ve beraberlik içerisinde
kalkınmasını ve gelişmesini sağlamaktır.
Günümüzde olaylar o kadar hızlı gelişiyor, dünya o kadar hızlı değişiyor ki, bazen takip etmekte güçlük
çekiyoruz. Yine çağımızda, her geçen gün her alanda küçülen ve küreselleşen dünyada bölgelerin acımasız rekabeti
hüküm sürüyor.
Bu acımasız rekabet içerisinde yaşadığımız ili kalkındırmak, yaşanır hale getirmek için yoğun çaba
sarfetmemiz gerekiyor. Sivas'ta bu manada herkese büyük görevler düşüyor.
Sivas ekonomisi tarımda, ticaret ve sanayide henüz kabuğunu çatlatamamış, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını,
tarihi ve kültürel değerlerini, turizm potansiyelini harekete geçirememiş ve fakat gelişme bakımından çok yüksek
potansiyeli bulunan bir şehirdir.
Sanayi sektörünün Sivas ekonomisinde katkısı oldukça önemlidir. Sivas'ta imalat sanayi alt sektörünün yeterince
gelişmemesinin sebepleri arasında ilin konumu, tarım, hizmet ve ticaret sektörlerinden elde edilen sermaye
birikiminin yeterince sanayi yatırım larına yönlendi rilmemesi sayılabilir.
Ancak, sanayileşme ve birlikte iş yapma kültürünün eksikliği, şirketleşmenin yetersizliği, bölgesel
zenginliklerin yeterince değerlendirilememesi ve göçe bağlı olarak ortaya çıkan kalifiye eleman yetersizliği Sivas'ın
ekonomik gelişmesinde karşılaşılan en önemli sorunlardır.
Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Sivas topraklarının % 97'si ekilebilir olmasına
rağmen tarım yeterince gelişmemiştir. Halbuki nüfusunun yüzde 65.5 tarım ile uğraşır gözüküyor.
İlimiz topraklarının çok geniş bir kısmım kaplayan plato ve yaylalar hayvancılığa çok elverişlidir. Hayvancılığın
tarımsal üretim içerisindeki yerinin büyük olmasına karşılık, istenilen düzeyde gel ir getirmemektedir.
Sivasımızın ekonomik kalkınması için çok geç kalmış sayılmayız. Üniversitemizin öğrenci sayısı hızla artmaktadır.
Şehir nüfusumuzun yaklaşık 10 kat fazlası hemşerimiz il dışında yaşamaktadır. Sivas dışında yaşayan milyonlarca
SivaslInın memleketlerini gezip görmeleri ve şehir ekonomisine katkılarının sağlanarak sıla turizmini canlandırmak
gerekmektedir. Özellikle termal turizmde büyük atılım lar gerçekleştirmek mümkündür.
Biz Sivas Belediyesi olarak, kaplıcalarımızda modernizasyon çalışması başlatarak termal turizm alanında
şehirekonomisine çok önemli katkı sağlayacak çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.
Sivas'ın gelişmesi ve kalkınması için aynı hedefe birlikte yönelmeyle netice almanın daha kolay olacağına inanıyorum.
Genelde M iIletvekîIlerimiz, Ankara'da bulunan bürokratlarımız, iş adamlarımızla, yerel ise Valiliğimiz,
Belediyemiz, Cumhuriyet Üniversitemiz, Odalarımız başta olmak üzere, siyasi parti temsilcilerimiz ve sivil toplum
kuruluşlarımızla, yaşadığımız şehrin geleceğini kurtarmak için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme zarureti
vardır.
Bu manada kurulduğu günden itibaren, Sivas'ta tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi için ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdüren Ticaret Borsamızın çalışmalarını yakından takip ediyorum.
Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdulkadir Hastaoğlu başta olmak üzere, yapılan
çalışmalarda emeği geçen bütün yetkililere teşekkür ediyorum.
Sivas Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin ve tarımsal kuruluşlarımızın yanında olacağız. Ticaret Borsamıza
bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor, selam ve saygılar sunuyorum.

Hayvancılık
Yapan Şirketlere
■
■
Özel Süspansiyonlar Uygulanmalı
Ü Ikemiz de faal iktisadi nüfusun yaklaşık yüzde 26' sı tarım la uğraşm akta iken bu oran Sivas da
yüzde 60' ın üzerindedir. A yrıca Sivas ilinin Gayri Safi Tarımsal Gelirleri içindeki tarım sal gelirler % 15. 5
olup bunun % 50' si hayvancılığa aittir, bu oran Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katıdır. Bu durum
Sivas' m tarım ve hayvancılık kenti olduğunun en büyük kanıtıdır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile
ülke bazında söz sahibi olan ilim iz Hayvancılık ve mamulleri, bitkisel üretim ve mamulleri açısından her
türlü hammadde potansiyeline sahiptir.
Büyükbaş hayvan ırklarım ızın verim düzeyleri istenilen seviye de değildir. Hayvancılığım ızın
gelişmesinin önündeki engellerden ve çözüm yollarından bahsedecek olursak; S ığ ır ırklarım ızın büyük
kısmı düşük verimli genotiplerden oluşmaktadır, yerli sığırlarım ızın döl kontrolü yapılm ış boğalardan elde
edilen sperma ile tohumlanmaları sağlanm alı. İlim izdeki sığır ırklarının, ilim izin coğrafi yapı ve iklim
özelliklerine uygun, adaptasyonu yüksek ırklarla melezleme yoluyla geliştirilm esi gerekmektedir.
Dam ızlık hayvan bulunamaması da hayvancılığım ızın önündeki en büyük engellerdendir diye
düşünüyorum. Bu sorunun arkasında da süt alım larında sıkıntı yaşamIdığı dönemlerde ineklerin kesilmesi
yatmaktadır. 2007-2008 yılları arasında inek sütü maliyetlerinin artmasına karşın fiyatların dibe vurması
sonucu yaklaşık bir milyon sağmal inek kesime gönderilmiş ve böylece bu ineklerden doğacak 450 bin
dolayında erkek dana devre dışı bırakılm ıştır. Bugün ülkemizde yaşanan sorunun ana kaynağı ve özeti
budur.
Bakanlığım ızın veya diğer kurum ların destekleme projeleri kapsamında işletmelere 1-2 baş
hayvan dağıtma çalışm aları yerine entegre, daha profesyonel hayvancılık yapan büyük ölçekli işletmelere
özel sübvansiyonlar uygulanmalı diye düşünüyorum. Küçük ölçekli işletmelere verilen kaliteli dam ızlık
hayvanlar bakımının ve beslenmesinin yeterli düzeyde sağlanamaması nedeni ile kısa zamanda dam ızlık
özelliğini yitirmekte ve kesime tabii tutulmaktadır. Buda hayvancılığın geleceğini olumsuz etkilemektedir.
Diğer yandan ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de küçükbaş varlığı gittikçe azalm aktadır.1985
yılında ülke genelinde 1.500.000 olan küçükbaş hayvan varlığı 2008 yılında 38 5 ,2 5 8 ' e kadar düşmüştür.
İlim iz de ise 1999 yılında 545,760 bin olan koyun sayısı 2008 yılında 3 4 7 ,8 5 1 ' e gerilemiştir. Küçükbaş
hayvan sayısındaki bu düşüşün önüne geçmek için gerekli çalışm aların bir an önce yapılm asını temenni
ediyoruz.
Kısaca hayvancılık ancak bilimsel yöntemlere daha çok yer verilir, finansman sorunu çözülür,
köyde yaşayan insanların mecburen yaptıkları bir iş olarak görülmezse gelişebilir. İlim izde de Gayri Safi
Tarımsal gelirleri içinde önemli bir yere sahip olan rakamsal olarak yaklaşık 1.000.000.000 T L payı
bulunan hayvancılık sektörü Sivas'ın geleceği ve göç sorunun en büyük çözümüdür.
A rtık Sivaslı ustaların çalışıp emekleriyle meşhur ettiği sucuk ve pastırma sanayi başta olmak
üzere ilimizde üretilebilecek tüm süt ürünlerinde markalaşm anın ve ilim izi dam ızlık başta olmak üzere
hayvancılığın merkezi yapmanın zamanı gelm iştir hatta geçmektedir.
Son olarak Sivas Ticaret Borsası Meclis Başkanı olarak dergim izin 1. sayısını sizlerle
buluşturmanın mutluluğunu yaşadığım ızı belirtmek isterim.
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Abdulkadir HASTAOGLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Hizmet için Varız...

Saygı değer üyelerimiz ve dostlarım ız sîzleri şahsım ve borsamız adına saygıyla selamlıyorum.
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Baharın geldiği bu günler de çıkaracağım ız bu dergi 1. sayım ız olup borsamız hakkında sizlere
bilgi verecektir. Göreve geldiğimizden bu güne kadar binalarım ızın tüm katlarında, satış salonumuzda,
araç ve laboratuarlarım ızda daha iyi hizmet vermek am acıyla tadilat ve yenileme çalışm aları ile işe
başlayarak Sivas'ım ıza yakışır olmasını arzuladık. Türkiye Odalar ve Borsalar B irliği genel kurulundan
sonra borsamıza TO BB vergi komisyonu üyeliği görevi verildi. Akabinde gerçekleşen seçimde şahsım
TOBB Vergi Komisyonu Başkanı seçildim. Bu görev ilim iz ve borsamız içinde bir ilk olmuştur. Seçimde
şahsıma oy veren başkanlara teşekkür ediyorum. Hem A nkara' da hem S iv a s'ta ilim izi en iyi şekilde temsil
etme gayretindeyim. İlim iz de Borsa olarak başta V a lilik olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlarla
odalar ve sivil toplum örgütleri ile koordineli bir çalışm a yürütmekteyiz. İlim izin tarım ve hayvancılık
kenti olması dolayısıyla projelerimiz arasında organize hayvancılık bölgesinin kurulması ve faaliyete
geçmesi de var. Şu anda Türkiye' de 3 ilde denemesi yapılan bu projenin ilimizde hayata geçmesini çok
istiyoruz ancak Başbakanım ızın bazı endişelerinden dolayı deneme süresinden sonra kurulması için
beklemeye alınmıştır. En kısa zamanda kurulacağını ümit ediyorum. Hayvancılık bölgesinin ilimize
kurulması ile Sivas'a ve ülkemize faydası olacağına inanıyorum. B ir diğer mevzu ise ithal et, ilim iz
hayvancılıkta ihracatçı il iken şimdi ithalatçı il konumuna gelmiştir. Bu bizleri çok üzüyor. İstemediğimiz
halde mecburen ithal etle tanıştık. Buna mecbur kaldık. İthalin başladığı günden bu güne kadar ithal etten
faydalandık. İthalat fonunun % 30' dan % 45 çıkm asıyla birlikte ithalatın artık yapılacağını
düşünmüyorum. Çünkü yerli ve ithal arasındaki 2 T L 'lik bu farkı % 1 5 'lik fon kapatmış oldu. Böylece
ithalatın Türkiye'deki ömrü tamamlandı. Şim di ise özümüze dönme zamanı. Bundan sonra dam ızlığım ıza,
sütümüze, buzağım ıza, besimize dolayısıyla etimize daha çok sahip çıkm alıyız, bu yaşadıklarım ız bize ders
olmalı. Diğer projemiz ise Türkiye'nin toprak büyüklüğü bakımından 2. büyük kenti olan Sivas'ta
Türkiye'de bir ilk olan Ot Borsası'nın kurulması idi. Mevcut Ot Borsam ız zaten kurulmuştu, ancak sadece
internet ortamında hizmet veriyordu. Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz yeni hizmet binası,
satış salonu, laboratuar, toplantı salonu, kantar, depo ve donatılardan oluşan bu güzel projeyi sîzlerle
buluşturacağız. Projenin alt yapı çalışm alarına başladık. İlim iz de başlamış veya başlayacak bütün
projelerin en büyük destekçisi olduk ve olacağız. Değerli dostlar hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunarken
istek ve temennilerinizi bekliyorum.
Selam lar...
B ir daha ki sayım ızda görüşmek dileğiyle...

SİVAS TİCARET BORSASI MECLİS ÜYELERİ

İhsan AKSOY

A.Tarık GÜNHAN

Y Ö N E T İM K U R . B A Ş K . V E K .

YÖ N . K U R . M U H A S İP Ü Y E

Ahmet TERZIOGLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Mesut EMEÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ertuğrul GUNALTAY
MECLİS ÜYESİ

Şükrü AVER
MECLİS ÜYESİ

Fahrettin KOÇAK
MECLİS ÜYESİ

Hilmi GUL
MECLİS ÜYESİ

Mustafa KARAKAYA
MECLİS ÜYESİ

Erdal ARSLAN
MECLİS ÜYESİ

SİVAS TİCARET BORSASININ KURULUŞU
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğünün 01.02.1988 tarih ve 6118 sayılı
emirlerine müsteniden ve T O B B 'n in 31.12.1987
tarih ve 45715 sayılı yazılarına istinaden İlimizde
Ticaret Borsasının kurulmasına izin verilmiştir.
Kuruluş

ça lışm a ların ın

5590

sayılı

Kanun

hazırlanarak Ticaret ve sanayi odası ile esnaf
Dernekleri Birliği panolarına asılmış,Belediye
Başkanlığı tarafından ilan edilmiştir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret genel Müdürlüğünün 02.11.1990 tarih ve
640.2174 sayılı kararına istinaden O dalar ve

hükümleri uyarınca tamamlanabilmesine temi nen

Borsalar

ilimiz esnaflarından zamanın Valisi Sayın Lütfi
Fehmi T U N C E L tarafından gerekli girişimler

ilimizde Ticaret Borsasının kurulmasının uygun
g ö rü I d ü ğ ü , an c a k O r g a n
s e ç im le r in in
yapılamadığından konunun üzerinde hassasiyetle

y a p ılm ış g ru p la n d ırm a k u ru lu k u ru la ra k
çalışmalara başlanmıştır.Gruplandırma Kurulu

Dairesinin

görüşleri

doğrultusunda

durulması istendi.

Başkanlığına Salim EVCİ getirilmiş,Üyeliklere ise

Bu tarihten itibaren çeşitli

Fikri S A R IÖ N D E R ,Mustafa AKKAŞ,Kazım D İRİCİ
ve Erdoğan M ASAT seçilmişlerdir.

aksaklıklar nedeniyle kuruluş çalışmaları,yine
Bakanlığın 13.12.1991 günü yazılarına istinaden

Fakat bu

Borsalarında

çalışmalara tekrar hız verilmiş,Organ seçimleri

Mesleklerin gruplandıırılmasına uyulacak esaslar
hakkındaki Yönetmeliğin 4.maddesi gereğince 7

08.03.1992 tarihinde yapılmış olup,İl ve İlçelerde
i l a n
e d i l e r e k
s e ç i m l e r

grup oluşturulm adığından 04.11.1988 tarih ve 2
s a y ı l ı K u r u l k a r a r ı ile g r u p la n d ır m a
yapılmamasına kararverilmiştir.

t a m a m l a n m ı ş t ı r . K u r u lu ş u m u z
gerçekleşmiştir.1992 yılından itibaren günümüze
kadar hizmetlerimiz devam etmektedir.

tarihten

sonra Ticaret

Kurul tekrar 18.11.1988 tarihinde 3 sayılı
karar doğrultusunda toplanarak üyelikten
istifa eden üyelerin yerine yeni Üyeler
atam ış,25.11.1 988

tarihinde

sayılı kararı ile Borsaya kayıt
olmak zorunda olan kişi ve
k u r u lu ş la r ın
is im
lis te le rin in tespiti
için yeni bir karar
alınmıştır.List
e l e r
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VALİ Ali KOLAT’TAN
Borsamıza ziyaret
Sivas Valisi Ali Kolat, Ticarat Borsasını ziyaret etti.
Borsa Başkanı Abdulkadir
kurulu

üyeleri

ve

Hastaoğlu,

meclis

üyeleri

yönetim

tarafından

karşılanan Vali Ali Kolat, başkan ve üyelerle bir süre
sohbet etti ve görüş alışverişinde bulundu.
Borsanın çalışmaları hakkında da Borsa
başkanı Abdulkadir Hastaoğlundan bilgi alan Vali
Kolat, Sivas'ın tarım ve hayvancılığı hakkında da
düşüncülerini açıkladı. Vali Ali

Kolat, Borsada

olmaktan, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile
tanışmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Ziyaretten

duyduğu

memnuniyeti

dile

getiren ve Vali Ali Kolat'ı Borsa'da ağırmaktan
mutlu olduklarını belirten Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu, "Sivas için, ilimizin tarım ve
h a y v a n c ılığ ın ın

daha

da

g e liş m e s i

iç in

Valiliğimizin hazırlayacağı her projede yer almaya
hazırız" dedi.
Ziyaretin sonunda Yönetim

Kurulu

Başkanımız

Abdulkadir Hastaoğlu ziyaret anısına Vali Ali Kolat'
a bir plaket sunarak çeşitli hediyelertakdim etti.

HİZMETLERİMİZ

17 O cak 2009' da üyelerimizin görevi

Ayrıca

Buğday

pazarımızın

güvenliği

için

bize vermesiyle yönetim kurulumuz üyelerimize

kameralı kamera kontrol sistemi yapılmıştır.

hizmet için

İlçelerimizdeki

kolları sıvayıp ilk olarak mevcut

üyelerimize

daha

iyi

ve

8

hızlı

binamızın üyelerimize daha iyi hizmet vermesi

hizmet verebilmek Şarkışla ve gürün ilçelerimize

am acıyla

te m s ilc ilik le r

yeniden

personelimizin
makamı

ve

düzenlenm esine

çalıştığı

büro

üyelerim izin

b ö lü m ü m ü z

y e n id e n

katı,

gidilm iş
başkanlık

faydalandığı

lokal

y a p ıla n d ır ıla r a k

merkezine
D iğ e r

a ç ıla ra k

gelmelerine

yandan

katı meclis toplantı salonu ve üyelerimizin de

giderek

faydalanacağı

yapılması sağlanmıştır.

konferans

salonu

bırakılmamıştır.

p e rs o n e lim iz in

personelim izin

ve

gerek

Sivas

ku llan m a sı

am acıyla yeni bir araç alımı yapılmış her ay

üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. Binamızın 5.
seminer

ü y e le rim iz in

ilçedeki

oradaki

tescil

ü yelerim ize
işlem lerinin

bizzat
yerinde

yapılmak üzere çalışmalara başlanmıştır.
B u ğ d ay
binam ız

şartlar

p a z a rın d a
el

b u lu n a n

verdiğince,

h izm et

üyelerim izin

Kasap

ve

besici

üyelerim ize

hizmet

bazında derici, sakatatçı ve kasap üyelerimiz

istekleri doğrultusunda yenilenmiştir. Yeni bir satış

zaman zaman bir araya getirilip sorunları

salonu dizayn edilmiş, Laboratuar ekipmanları

görüşülmüş çözüm yolları bulunarak fiyat istikrarı

günün teknolojik şartlarına uygun olarak temin

sağlanmıştır. Ayrıca

edilmiştir,

üalrk G en el Müdürlüğü irtibatlı ol arak Türkiye' de

yem lem e

çaüşmalarr

sürmektedir.

Borsamız öncülüğünde Et

I

HİZMETLERİMİZ
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Tarım *Sk^üdürlü'ğürnü£İe ^görüşmek

wm *& ilk ithal canlı ve kargas et ilimize g e tire re k '
ü y e le r im iz in

ve

h a lk ım ız ın

m e n fa a tte n

İlim izdeki

et

fiyatların ın

yükselm esi

durdurularak hem kasap esnafımızın

hem de

Et

B a lık

yapılarak bu konudaki esnafımızın sıkıntıları dile
getirilmiş ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte çözüm
yollarına gidilmiştir.

halkımızın karı artırılmıştır.
Y in e

yapılarak kasaplarımızda satılan etlerin hijyeTTHo
ve uygun koşullar da satılması hususunda işbirliği

doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.

K u ru m u y la

Yine

y a p ıla n

Tarım

il

M üdü rlü ğü yle

birlikte!

görüşmeler neticesinde TAR-ET projesiyle daha

yaptığımız çalışmalar neticesinde ülkemiz de ilk

önce Erzurum, Adana gibi iller deki Et Balık

ve tek olan O t Borsamızın daha rantabl hale

Kurumu kombinalarında yapılan

kesim işlemi

getirilmesi için çalışmalara hız verilmiş O t Borsası

Sivas'

kapsamındaki

bina

a

da

besicilerimizin
kalmadan
sağlanmıştır.

sağlanarak

Tar-et

şehir dışına

ilim iz

de

gitmelerine

kesim lerinin

gerek

yapılm ası

ve

depolarını

yapmak

için

yer

temimi

çalışması başlatılmıştır. En kısa sürede ilimizde Ot
Borsası tam teşekküllü

olarak faaliyete geçip

üyelerimize en kaliteli hizmeti sunacaktır.

®
SİVAS
TİC A R E T BO R SASI
l
I
80 TO N L U K
ELEKTR O N İK K A N TA R
HİZM ETİN İZD EDİR

m- -'■>•:

îişbi
:ıları dile
e çözüm
birlikte
iz de ilk

3bl hale
't Borsası
' temini
jiz de

»110*!

Cumhuriyet kenti
SİVAS'ı tanıyalıı
Sivas Türk Kurtuluş Savaşının temellerinin
atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü,
yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci
sırada yer alan bir ilimizdir. Sivas yüzyıllardı!
medeniyetlere, birçok devlete ev sahipliği hatta
b a ş k e n tlik

y a p m ış

h er

zam an

ö n e m in j

korumuştur.
İlin

A d ın ın

d ö n e m le rd e
kendilerine
Bunlar;

Tarihçesi:

h akim
özgü

Sebaste,

o lan

değişik
Sipas,

Siva s'a

farklı!

d e vle tle r,

şehra

isimler vermişlerdir!
Megalopolis,

KabiraJ

Diaspolis (Tanrı Şehri), Talaurs, Danişment
Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas ve Sivas isimleridir. Bu|
gün kullanılan Sivas isminin kaynağı hakkında isa
farklı görüşler bulunmaktadır. Bunların içinden
'Sebaste'
Şehri)

Sebasteia eski yunancada (Augustus

ismi,

Pontus

kralı

Polem on'un

hanım

Pitodoris tarafından verilmiştir. Romalılar, Pont
Krallığını egemenlikleri altına aldıkları zaman
şehrin yönetimini Pont KralIığı'nda bırakmışlardı.
Pont Kralının hanımı ise, Roma Kralı Augustus'ur
sevgisini kazanmak ve ona bir şükran ve sadakat
ifadesi

olmak

a n la m ın a

üzere Yunanca'da

g e len

sanılmaktadır.

"S e b a s te "

Sebaste'nin

Ogüst şehr

a d ın ı

zam anla

verdi^
"Sivas"al

dönüştüğü ileri sürülmektedir. Yine diğer bir görüş
de,

bugün

"Sip as"tan

"S iv a s "

olarak

geldiğidir.

d ö n e m le rd e ,

kullanılan

Şehrin

bu günkü

ilk

şehrin

ismir

kurulduğu
m erkezinir

bulunduğu yerde büyük çınar ağaçlarının altında
üç adet su gözesi (Kaynağı) bulunmaktadır. Bu
gözelerden bir tanesi "A llah 'a Şükür"ü ikincisil
"ana ve babaya saygı"yı, üçüncüsü de "Küçüklere
sevgi"yi temsil eder. Bu bölgede yaşayan insanlar,
zamanla bu özelliklerini koruyamayıp yitirince,
bu üç göze de kurur. Şehrin isminin de "üç göze"
anlamına

gelen

"Sipas"tan

kaynaklandığı

ve

zamanla bugün kullandığımız "Sivas"a dönüştüğü!
ileri sürülmektedir.
Yazılı Tarih Ö ncesi: 1927' den bu yanal
süregelen

kazı

ve

araştırm alarda

saptanan!

bulgular, Sivas'ta Neolitik Dönem 'den başlayarak!
yerle şild iğ i
niteliktedir.

y o lu n d a k i
Bölgede

savları

Kalkolitik

g ü ç le n d irici!
Dönem

(M .Ö .İ

5000-3000) ve ilk Tunç Çağ (M .Ö . 3000-2000)1

yerleşmelerinin varlığı ise, bu dönemlerden kalma
çanak-çömlek, ev ve kent kalıntılarıyla
olarak saptanmıştır. Maltepe Höyüğü

kesin

kazıları,

yörede ilk yerleşmenin M .Ö . 2600'lerde başlayıp
M .Ö .

2000'lere

kadar

kesintisiz

sürdüğünü

i temellerinin

göstermektedir.

’leriyle süslü,

yerleşim yeri olmasına rağmen ne zaman ve

[ sonra ikinci

kimler tarafından kurulduğuna dair kesin bilgiler

> yüzyıllardır

mevcut değildir. Bugün şehir merkezi ilçe ve

ahipliği hatta

köylerinde yapılan

n ö n e m in i

araştırmalarda edinilen bilgiler bulunan höyük ve

Yazılı

Tarih:

çeşitli

Sivas'ın

eski

Arkeolojik

kazı

bir

ve

eski şehir harabeleri, Sivas'taki yerleşimin tarihin
ilk

d ö n e m le r in d e n

itib a r e n

b a ş la d ığ ın ı

vas'a

farklı

gösterm ektedir.

îtler,

şehre

aydınlatıcı araştırmalar yapılmamış olduğundan

Bu

d ö n em lere

ait,

yeterli

vermişlerdir.

S iv a s 'ın

3İis,

bölümünü kapsayan Kapadokya tarihi içerisinde

Kabira,

ta rih in i,

A n a d o lu 'n u n

b ü yü k

bir

anişment İli,

incelemek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu

simleridir. Bu

bakımdan

hakkında ise

Sivas'ın M .Ö . 2000 yıllarına kadar uzanan bir

arın içinden

geçmişe sahip olduğunu, yerleşim merkezi olarak

a (Augustus

kullanıldığını

ı'un hanımı

iç e r is in d e

k a ld ığ ın ı

nalılar, Pont

döneminde

yapılan

klan zaman

çevresin de

m eyd ana

ırakmışlardı.

savaşlardan etkilenerek yakılmış ve yıkılmıştır.

Kapadokya

ve

Eti

tarihine

baktığımızda

hakim iyetinin

sınırları

g ö rm e k te y iz .

çeşitli

savaşlar,

gelm iş,

E tile r

Sivas

Sivas

da

ve
bu

Augustus'un

Asur hükümdarı Sargon, M .Ö . 710 yılında

n ve sadakat

Anadolu içlerine yaptığı bir akında Sivas içlerine

Dgüst şehri

kadar

m verd iğ i

Kafkasya'dan İskitler, İran'dan M edler Anadolu

la "Sivas"a

içlerine kadar uzandılar. Kapadokya bölgesinde

ger bir görüş

Asurlar'a karşı direnecek güç kalmayınca Medler

ulan

ismin

ve Lidyalılar, M .Ö . 585 tarihinde Kızılırmak sınır

kurulduğu

olarak kalmak üzere bir anlaşma yaptılar. Böylece

fıerkezinin

Kızılırm ak'ın doğu yakası yani Sivas ve çevresi

gelmiştir.

Yine

M .Ö .

676

yılların da

rının altında

M edler'e kaldı. M edler'in bölgedeki hakimiyeti

faktadır. Bu

fazla sürmedi. Persler M .Ö . 550 yılında Med

|r"ü İkincisi

egemenliğine son vererek Sivas'ı ele geçirdiler.

j"Küçüklere

Diğer önemli bir akın da M akedonya Kralı

'an insanlar,

Büyük

ıp yitirince,

akınlardır. Büyük İskender ilk olarak M .Ö . 334'de

İskender'in

M .Ö .

A n ad olu 'ya

yaptığı

e "üç göze"

ikinci olarak da iki yıl sonra M .Ö . 332 'de iki kez

dandiği

Anadolu içlerine akın düzenlemiş, her ikisinde de

ve

(dönüştüğü

S iv a s 'ta

h a k im iy e tin i

yönetim ine

son

sü rd ü ren

vermiştir.

Geçtiği

P e rs le rin
yerlerde

n bu yana

durmayıp, M akedonya subaylarından komutanlar

saptanan

bıraktığı için, Sivas da bir müddet MakedonyalI

başlayarak
çlendirici

subaylardan

Sabistes'in

S a b is te s

kendi

yönetiminde
zevk

ve

kalmıştır.
s e fa s ın a

lem (M .Ö . j

daldığından askerlerinin şehri yağmalamasına ve

1000-2000)

yık m a sın a

ald ırış

etm em iştir.

Bu

durum a

19

dayanamayan halk ayaklanmış, tekrar Pers Kralı f l
A r ia r e te s 'in

e g e m e n liğ in e

g irm e yi

kabu I

etmişlerdir. Sonunda Roma Kralı Tiperius M.S
1 7'de Sivas ve çevresini ele geçirmiştir. Böylecı I
Sivas, Roma imparatorluğu egemenliğine girmiı 1
ve

'Eyalet-i

Rum "

olmuştur.

M.S.

(17- 395 i

yıllarında çeşitli istilalarla karşılaşan Sivas, bı g
dön em de

daha

çok

Rom a

egemenliğinde!

kaldıktan sonra, M .S. 395'te Doğu Roma (Bizans®
İmparatorluğuna ayrılan topraklar içinde yer aldı.
Bu

dönem de

akınlarından
merkezi

de

uzun

etkilenmiş,

yönetim in

X.yy'

süre

Sasanlı

dan

sonra di

güçlendirilmesi

amacıyla

kurulan Sebasteia (Sivas) Theması'na bağlanmıştır.
1059'da A nadolu'ya giren Türkmen güçleri ve!
1064'te Alp Arslan'ın önünden kaçan Selçuklu
Şehzadesi
e tk in lik

Elbasan Sivas yöresinde kısa süreli
s a ğ la d ıla rs a

da,

B ö lg e n in

TürIÇ

egemenliğine girmesi ancak 1071' den sonra|
gerçekleşti. Kısa bir süre Selçuklu etkinliğinde
kalan

Sivas'ta

1075'te

Danişm entli

BeyIiği|

kuruldu. 1143'den sonra Danişmentliler arasında!
baş gösteren taht kavgaları bu beyliğin gücünül
k ırın c a ,

A n a d o lu

S e lç u k lu la r ı'n ı

yeniden;

birleştiren I. Mesud, 1152'de Sivas'ı eline geçirdi.!
Anadolu Selçukluları ile Danişmentliler arasında!
sürekli

el

değiştiren

Sivas,

1175'te

II.

Kılıç]

Arslan'ca kesin olarak Selçuklulara bağlandı.
II. Kılıç Arslan'ın 1186'da ülkeyi 11 oğluI
arasında paylaştırmasıyla başlayan taht kavgaları,|
I. Alaeddin Keykubad'ın 1220'de başa geçmesine!
değin sürdü.

Bu dönemde Anadolu'yu tehdit!

etmeye başlayan Moğollara karşı etkin önlemler]
alan

Keykubad,

korunaklı

Sivas'ı

duruma

da surlarla çevirterek]

getirdi.

Yerine

geçen

Gıyaseddin Keyhüsrev'in kötü yönetimi sırasında!
büyük

sıkıntı

1 2 40 'larda
Selçuklu

çeken

Türkmen

ayaklan arak

askerlerinin

kökenli

S iva s'ı

sivilleri

halk,’

yağm aladı.

sindirmek

için

seferber olduğunu gören Moğollar, Anadolu'yu
ele geçirmek üzere harekete geçtiler.
Gıyaseddin Keyhüsrev'i 1243'te Kösedağ !
Savaş'ında

yenilgiye

uğratan

Moğol

güçleri,

Sivas'ı işgal ettiler. Selçuklu Sultanlarının yarattığı
karışıklıkların sivil halkı tedirgin etmesini gerekçe
gösteren 11han11 yöneticisi Gazan Han o dönemde
S e lç u k lu

ta h tın d a

b u lu n a n

III.

A la e d d in

Keykubad'ı İsfahan'a çağırarak, 1318'da Anadolu
Selçu klu

D evle tin e

son

verdi.

İlh an lılar'ın

Anadolu

Pers Kralı I.
leyi

Valiliğine

atanan

Timurtaş,

1322'de

Sivas'ın da içinde bulunduğu topraklar üzerinde

kabul

bağımsızlığını

ilan

[tir. Böylece

İlh a n lıla r 'ın ,

ü z erin e

iğine girmiş

öğrenince de M em lük'lere sığındı. Yerine vekil

perius M .S.

olarak bıraktığı

(17- 395)

etti.

Bu

durum

ordu

üzerine

g ö n d erece ğ in i

Eretna bey, önce

İlhanlılar'ın

n Sivas, bu

egemenliğini kabul ettiyse de İlhanlı yönetiminin

menliğinde

taht

ima (Bizans)

kendi

ide yer aldı. !

ölümünden sonra, oğlu Gıyaseddin Mehm ed'in

ire Sasanlı

yaşının

ı sonra

ülkeyi aralarında paylaştılar.

da

kavgaları
özerk

ile zayıflamasından
beyliğini

küçüklüğünden

1 3 7 8 'd e

ı güçleri ve

g e t ir ilm e s iy le

kısa süreli
enin

T ü rk

den sonra

Eretna

yararlanan

Bey'in

vezirleri,

Bölünerek iyice zayıflayan Eretna Beyliği,

i amacıyla
»ağlan m ıştır,
an Selçuklu

kurdu.

yararlanıp,

ila n

Kadı

B u r h a n e d d in 'in
y e n id e n

v e z ir liğ e

g ü ç le n d i.

Kadı

Burhaneddin Eretna Beyliği'nde kadılık, vezirlik,
ve

naiplik

görevleri

yaparak

edindiği

devlet

yönetimi tecrübesini Eretna Beyliğini ele geçirerek
uygulamıştır. Son Eretna Bey'i Ali Bey'in zevkine

etkinliğinde

düşkün

itli

Beyliği

muhalif olan kişileri birer birer ortadan kaldırmış,

ler arasında

1388 yılında Ali Bey'in ölümü üzerine Sivas'ta

ğin gücünü

bağımsızlığını ilan etmiştir. Kendi adıyla anılan

ı yen iden

Kadı Burhaneddin Devletini kurmuştur. Memluk

line geçirdi,

a k ın la r ın a

ler arasında

Burhaneddin, Timur tehlikesine karşı Osmanlı ve

te II.

M em lukler'in

Kılıç

İlandı.

o lm asın d an

y a ra rla n a ra k ,

b a ş a r ıy la
desteğini

Akkoyunlu

Osman

öldürüldü.

Kadı

boşluğu

k a rşı

koyan

sağlamaya

Bey'e

K ad ı

çalışırken,

yenilerek,

Burhaneddin'in

1398'de

ölümüyle bir

eyi 11 oğlu

iktidar

ıt kavgaları,

gelenlerinin isteğiyle Osm anlı egemenliği tanındı.
1400'de

geçmesine

oluşan

kendine

Sivas'ta

Anadolu'ya

kentin

giren

ileri

Timur,

az

U'yu tehdit

sayıda Osmanlı askerince savunulan Sivas'ı uzun

n önlemler

bir kuşatmadan sonra alarak, yakıp yıktı ve geri

çevirterek

çekildi. Osm anlılar'ın Ankara Savaşı'nda Timur'a

geçen

yenilmesinden sonra (1402), Yıldırım Bayezid'in

II.

i sırasında

oğulları

enli

1408'de Sivas'ı

halk,

arasında taht kavgaları
ele geçiren

baş gösterdi.

Çelebi

Mehmed,

ağmaladı.

1413'te ülkede duruma egemen olunca, Sivas

rmek

Osmanlı topraklarına katılmış oldu. 1472'de kısa

için

Anadolu'yu

süreli

olarak

dışında,

hep

Akkoyunlular'ın
Osm anlı

eline

geçmesi

egem enliğinde

kaldı.

te Kösedağ

Osmanlı egemenliğinde eyalet merkezi haline

al güçleri,

getirilen Sivas; Amasya, Çorum, Tokat, kısmi

aın yarattığı

olarak M alatya ve Kayseri illeri Sivas'a bağlı birer

iini gerekçe

sancak

|odönemde

Seyahatnamesi'nde belirtildiği gibi Sivas zamanın

Alaeddin

en önemli eyaletlerinden biridir. (40 İlkokul, 1000

da Anadolu

dükkan, 18 Han, 40 kadar çeşmesi olduğundan

Ihanlılar'ın

olmuştur.

Evliya

Çelebi

yaptırılan Divriği Ulu camii karışık, kendinel

bahsedilir.)
yapmış

özgün, harika motifleriyle bir şaheser olarak

ilimiz de bu devletlerin birbirinden güzel sayısız

görenleri kendine hayran bırakmakta. Pek çok

yansımalarını görmekteyiz. İlimiz de bulunan

bilim adamı tarafından mimari bakımdan eşsiz

tarihi eserlerimizle geçmişin zevki, ustalıkları,

bir mucize, olarak değerlendirilen Divriği Ulu

yaşanmışlıkları bugüne taşınmakta. D ünya' da

Cam ii

eşine az rastlanır biçim de birçok tarihi eserin bir

koruma kapsamına alınmıştır.

Bir

çok

medeniyete

beşiklik

U N ESC O

tarafından

D ünya

mirası

Sivasmız milli mücadelede de büyük biri

araya gelerek güzelleştirdiği kent meydanımız
adeta bir açık hava müzesi konumunda. Şehir

pay

meydanımız da Selçuklulardan kalma şifahiye

kayıtsız ve şartsız yeni bir Türk Devleti kurma j

medresesi,

buruciye medresesi,

ilhanlılardan

üstlenmiştir.

M illi

hakimiyete

dayananı

kararı Sivas' tan tüm yurda ve dünyaya yayılmış,

kalma çifte minareli medrese, Atatürk etnografya

Sivas kongresi sonunda M illi M ücadele dahaB

ve kongre müzesi, jandarma binası ve hükümet

fazla

konağı bulunmakta.

İstanbul'dan

filizlenmiş
çok

ve

güçlenmiş

Sivas'a

milli

dikkat■

yönelmiştir.

Ayrıca ■

dünya Sivas'la temas zaruretini duymuş, İstanbul
İlimizin dört bir yanında da başta dünya

E

Hükümete Anadolu'dan gelen milli sesi tanımak m

harikası Divriği Ulu Camii olmak üzere Taşhan,

mecburiyetinde kalmıştır. Bu nitelikleri Sivas 1

Behrampaşa hanı, Alacahan Kervansarayı, Gök

Kongresini ve Sivas'ı U lu Ö nder Atatürk' ü n d e l

medrese, Ulu camii, M eydan Cami gibi pek çok

ifa d e

d e ğ e r li

yapmaktadır. Bu temelde SivaslIlarında ş e re i!

eser

b u lu n m a k ta .

M engücekoğlullarından
M elike

Turan

Ahmet

tarafından

1220'

Ö z e llik le
Şah
li

ile

eşi

yıllarda

e ttiğ i

g ib i

c u m h u r iy e t in

te m e li!

payı büyüktür. Bu özelliği ile Sivas T ü rk iy e !
Cumhuriyeti
geçmiştir.

tarihine

4

Eylül

Kenti

olarak I

k, kendine
eser olarak
a. Pek çok

İTO HEYETİ SİVASTAYDI

mdan eşsiz
Divriği Ulu

İstanbul Ticaret Odası Sivas' ın Yıldızeli

lya mirası

ilçesi şeyh Halil beldesine yaptıracağı şehit Yusuf

hızlı büyüyen, bir kent bunda Ticaret Borsamızın
ve T SO 'nun büyük katkısı var şeklinde konuştu.

p ro to k o lü n ü

Yalçıntaş "Sivas' ta potansiyel olarak ciddi

e büyük bir

imzalamak ve bir dizi ziyaretler de bulunmak

oranda tarım ve hayvancılık var, Sivas' ta tarım ve

; dayanan

üzere 75 kişilik heyetle

Borsa

hayvancılığı geliştirecek hak ettiği yere gelmesini

Neti kurma

başkammız

diğer

sağlayacak olan da Sivas Ticaret Borsasıdır, Ticaret

'a yayılmış,

yetkililerle

ıdele daha

yerlerini gezen İTO başkanı Murat Yalçıntaş ve

lilli dikkat

oda yetkilileri borsamızı da ziyaret etti. Yalçıntaş

ftir. Ayrıca

ve oda yetkilileri Borsa başkammız Abdulkadir

Hastaoğlu ise ITO başkanı Murat Yalçıntaş ve oda

pş, İstanbul

Hastaoğlu yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle

t e m s ilc ile r in i

esi tanımak

bir araya gelerek tanışma imkânı buldu.

ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek

K alay

kleri Sivas

ilk ö ğ retim

o k u lu n u n

Abdulkadir
birlikte

ilimize geldi.
Hastaoğlu

ilimizin

Borsam ızda

tarihi

ve
ve

b u lu nm aktan

ve

turistik

borsa

ıtürk' ünde

yetkilileriyle

d o la y ı

duyduğu
"Borsanın

tanışm aktan

b o rs a s ın ın

bu

v a z if e y i

h a k k ıy la

y e r in e

getireceğinden em inim " diye konuştu
Yönetim kurulu Başkammız Abdulkadir
S iv a s '

ta

ve

b o r s a m ız d a

birlikte güzel projeler üretmeyi temenni ettiğini
dile getirdi.

n tem eli

memnuniyeti dile getiren Yalçıntaş

ıinda şeref

girişinde

as Türkiye

hoşuma gitti adeta göğsüm kabardı" dedi.

Başkammız

pti olarak

Hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hem de

çeşitli

İstanbul Ticaret Odası olarak Sivas' m her türlü

Yalçıntaş' a Sivas köftesi ve Sivas'ın sucuk ve

projesinin yanında olacaklarının altını çizen İTO

pastırmasının bulunduğu bir paket sundu.

hazırlanmış

bir

vitrin

gördüm

çok

başkanı Murat Yalçıntaş Sivas hakikaten başarılı ve

Ziyaretin sonunda İstanbul Ticaret Odası
Başkanı

Murat

Yalçıntaş

Abdulkadir

hediyeler

ve

Yönetim

Hastaoğlu

sundular.

Kurulu

birbirlerine

Hastaoğlu

ayrıca

BORSAMIZA ZİYARETLER

MİLLETVEKİLİ MUSTAFA AÇIKALIN

BELEDİYE BAŞKANI

Sivas milletvekilim iz Mustafa Açıkalın
borsamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanımız
Abdulkadir Hastaoğlu ile bir araya geldi. Açıkalın ve
Hastaoğlu tarım ve hayvancılıkta ilimizde gelinen son
noktayı değerlendirerek, ithal et konusunu da
değerlendirdiler. Mustafa A çık alın tarım ve
hayvancılıkta hükümetin yürüttüğü politikalardan
bahsederek Sivasta ki tarımın hak ettiği yere getirilmesi
için Ticaret Borsasına çok iş düştüğüne dikkat çekti.
Yönetim Kurulu Başkanımız Abdulkadir
Hastaoğlu ise Borsanın ilimiz tarımının geliştirilmesi ve
üreticilerin bilinçlendirilmesi konusunda üzerine
düşüne yapmaya çalıştığını ve gerekli çalışmaları
yaptığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Doğan Ürgüp Yönetin
Kurulu Başkanımız Abdulkadir Hastaoğlu' nu ziyaret]
ederek görüş alışverişinde bulundu. Sivas belediyesinin)
projelerini ve çalışmalarını anlatan Ürgüp " Sivas'
geleceği ile ilgili çok şeyler yapacağız Sivas her şeyin eni
güzeline layıktır" dedi. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp!
ayrıca Sivas için herkesin elini taşın altına koymasını!
birlik ve beraberlik içinde çalışılması gerektiğini!
vurguladı. Hastaoğlu ise Ticaret Borsastnın heri
çalışmasında destek verdiği için Ürgüp' e teşekkür etti.

EMNİYET MUDURU

VALİ YARDIMCILARI
Vali yardımcılarımız Kemal Şahin ve Veysel Çiftçi
borsamızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız
Abdulkadir Hastaoğlu ile bir araya gelen Şahin ve Çiftçi
borsa çalışmaları ve Yönetim Kurulu Başkanımız
Abdulkadir Hastaoğlu' nun Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği başkanlığını yürüttüğü vergi komisyonu
çalışmaları ilgili de bilgiler aldılar.

İlimiz Emniyet müdürü Ahmet Kemal Seyhan]
borsamıza bir ziyaret gerçekleştirerek Yönetim Kurulul
Başkanımız Abdulkadir Hastaoğlu ile bir araya gelerek]
bir süre sohbet etme imkânı buldu. Seyhan Sivas' ın|
güzel bir il olduğunu ve Ticaret Borsası önderliğinde]
tarım alanında yapılacak çalışmalarla yeni iş sahaları]
açılabileceğini kaydetti. Hastaoğlu ise polislerimizin
toplumun güvencesi olduğunu belirterek "polisimiz
bizlerin rahatlığını için her türlü mücadeleyi
göstermektedir onlara minnettarız" dedi.

Hayvancılığa arazi desteği
Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmes
işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği M illi Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
M aliye Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemesi, Resmi Gazete' de yayımlandı. Buna göre, Hazine
taşınmazları üzerinde kullanma izni ve irtifak hakkı verilmesine ilişkin ihale işlemleri, tebliğde
belirtilen "istisnalar" dışında ilanlar yapılmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştiriliyor. Anca!
bazı yatırımcılara ve kuruluşlara ilan yapılmaksızın doğrudan kullanma izni verilebiliyor veye
irtifak hakkı tesis edilebiliyor.

Yapılan

değişiklikle projeye dayalı

organize

hayvancılık

yatırımlarında toplam proje maliyet bedelinin en az 20 milyon dolar karşılığı lira tutarında yatırım
yapmayı ve yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az yüz kişiye on yıl süreyle istihdam
sağlamayı taahhüt eden yatırımcıya ilan yapılmaksızın doğrudan kullanma izni verilebilecek.

is edilmesi
dik yapıldı,
ire, Hazine
ri, tebliğde
iyor. Ancak
liliyor veya
ıayvancılık
ıda yatırım
e istihdam
ilecek.

Geçtiğimiz yıl ülkemizde ve ilimizde
yaşanan et sıkıntısı hem esnaflarımızı hem’ de
vatandaşlarımızı mağdur etmiş ve et fiyatları
artmıştı. Hayvancılığın can damarlarından biri
olan ilim iz de canlı hayvan sıkın tısın ın

dizi görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler
neticesinde ithal canlı hayvanların ilk kısmının
ilimize getirilmesi sağlandı. Borsa yönetim
kurulu başkanımızın görüşmeleri ve girişimleri
neticesinde 250 büyükbaş canlı ithal hayvan

yönde

ilimize getirilerek kasap, m arket ve et ihtiyacı
olan esnaflara dağıtıldı.

Bu sıkıntının giderilmesi ve ilimizdeki et
ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışmalarına
başlayan Borsa başkam Abdulkadir Hastaoğlu,
borsa üyesi kasap, market ve esnafların yoğun
talebi sonucunda devreye girerek bu ihtiyacın
giderilmesini sağladı.
Canlı hayvan
ithalatının başladığı süreçte ülke genelinde
olduğu gib i ilim izde de et s ık ın tısın ın
giderilmesi için borsa başkanımız Abdulkadir
Hastaoğlu devreye girerek, Et Balık Kurumu
Genel Müdürü hemşerimiz Bekir Ulubaşla bir

Ticaret Borsam ızın Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, esnafların et

ya ş a n m a s ı
etkiliyordu.

e s n a f la r ı

da

o lu m s u z

ihtiyacını karşılamaktan dolayı mutlu olduğunu
belirterek, “İthal hayvanların ilimize getirilmesi
ile bir nebze de olsun ette yaşanan sıkıntı
çözüm e ka vu ştu ru lm u ş oldu. İthal etin
kasaplarda ve marketlerde yerini alması et
fiyatlarını da aşağıya çekti ve vatandaşın daha
ucuz et yemesini sağladı”dedi

Borsamız Orta Anadolu Kalkınm a Ajansıda da

Palancığlu Orta Anadolu Kalkınm a Ajansının tüm tekr

aktif olarak rol almaktadır. Orta Anadolu Kalkınm a Ajansı

ve mali kaynakları ile yatırım cılara Kayseri, Yozgat ve Sil

Sivas

ille rin d e

Kalkınm a

B a şk a n ım ız

Kurulu

Üyesi

A b d u lk a d ir

olan

H astaoğ lu

bulunarak Sivas' ın bu ajanstan en

Yönetim
her

Kurulu

to p lan tıd a

iyi faydalanması

am acıyla yapılan çalışm alara katkı sunm aya çalışmaktadır.

doğru

y a tırım ı

g e rç e k le ş tirm e d e

desti

vereceğini belirterek, özellikle ar-ge faaliyetleriyle ila
y atırım cılara

fizibilitesi

yap ılm ış

en

uygun

yatırt

imkânlarını sunacaklarını kaydetti.

Ajansın çalışm aları kapsamında Sivas'ta, Kayseri' de ve

Diğer yandan O ran Sivas Kalkınm a Kurulu da bir topla

Yozgat illerinde çeşitli toplantılar gerçekleştiriliyor.

gerçekleştirdi. Yönetim

z a y ıf,

Kurulu Başkanım ız Abdulkat

Orta Anadolu Kalkınm a Ajansı Sivas'ın güçlü,

Hastaoğlunun da Kalkınm a Kurulu üyesi olarak katıldı

fırsat

toplantıda Erciyes Üniversitesi Yrd. Doç. Dr Sıtkı İlkayfl

ve

te h d itle rin i

b e lirle m e k

a m a c ıy la

g e r ç e k le ş t ir d i.

sunum yaptı. Toplantı da Sivas' ın güçlü yönleri, zat

Gerçekleştirilen toplantıya Vali Ali Kolat, Belediye Başkan

yönleri, fırsatlar, tehditleri belirlenerek oylandı. Da

Yardım cıları M ehm et Avcı, Hayri Köse ve Yönetim Kurulu

sonra

Başkanım ız Abdulkadir Hastaoğlu ile sanayiciler katıldı.

alışverişinde bulunuldu.

s a n a y ic ile r le

ön

svvot

a n a li z i

ö n e m li

k o n u la rın

a n a liz i

y a p ıla ra k

göıfl

Toplantıda konuşan O R A N G enel Sekreteri Dr. Mustafa

SEDA
ET MARK,
Erdal ARSLAN
ve Kardeşleri

ın tüm teknill

Dzgat ve Sivas!
Iıede

destek!

etleriyle ilgili
i

yatırırr

pa bir toplantı
Abdulkadiı
larak katıldığı

2010 Hububat Sezonu Açıldı

' Sıtkı İlkay'ın

Ticaret Borsamız tarafından düzenlenen törenle

bulunarak, üreticilerin borsa aracılığı ile alışveriş

ylandı. Daha

2010 yı 11 hububat sezonu açıldı.

ya p m ala rın ı

larak

Borsamızın

yönleri, zayii
görüj

merakla

Buğday

beklediği

ve

hububat

2010

üreticilerinin

hububat

sezonunu

etmelerini
Borsası

ve

istedi.

olarak

buradaki

kantarları

Hastaoğlu,

üyelerimize

en

tercih

"Sivas

Ticaret

güzel

hizmeti

açmasıyla birlikte üreticiler bir yıllık emekleri olan

vermenin gayreti içerisinde olduk ve olm aya da

ürünlerini satışa sunmaya başladı.

devam ediyoruz. Çiftçimizin artık sıkıntılardan

Buğday ve hububat üreticilerine daha

kurtulup, rahat ve huzurlu günlere kavuşmasını

güzel hizmetler vermek ve bu alanda ihtiyaçlarını

temenni ediyor, çiftçilerimiz açısından

gidermek

sezon olmasını ümitediyorurrTdedi.

a m a c ıy la

fa a liy e tle rin i

sürdüren

Borsamız, üreticilerin de ürünlerinin satışında

A çılış

öncülük ediyor. Bu alanda buğday pazarında

H a s t a o ğ lu n u n

oluşturduğumuz borsamız, 2010 yılı

üreticilerinin

hububat

almalarının yapılması için hububat sezonunu açtı.

töreninde

ürünlerin

Borsa

Başkanı

Abdulkadir

k o n u ş m a s ın ın

a r d ın d a n

ürünlerinden

analizi

iyi bir

yapıldı.

örnek
A lıcıların

alındı

ve

ürünleri

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri ve

incelemesinin ardından açık artırma usulü ile

protokolün de katılımı ile gerçekleştirilen hububat

Sivas Ticaret Borsasının aracılığında gerçekleşen

sezonu açılış töreninde konuşan Borsa Başkanı

satışta hububat ve buğday üreticileri ürünlerini

Abdulkadir Hastaoğlu, 2010 sezonun üreticiler ve

esnafa sattı.
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Sivas Ticaret Borsası Standına Yoğun İlgi |
Kısa Adı A SID EF olan Ankara Sivaslı Dernekler

Akın

F ed erasyo n u

Valisi Kolat, Et Balık Kurumu Genel Müdürü Bekir

Ticaret Borsası, güzel standıyla ilgi odağı oldu.

Ulubaş,

1-4

Müsteşar Yardımcısı

2010

tarihlerinde

Ankara

Kültür

Enerji

ve

Tabii

Kaynaklar

Bakanlığı

Selahattin Çimen, Belediye

Merkezinde gerçekleştirilen fuarda Ticaret Borsası

Başkanı Doğan Ü R G Ü P , Sivas Eski Valisi Veysel

olarak yer aldık ve standımız hemşerilerimiz ve

D alm az,

ziyaretçilerin akınına uğradı.

O tyakm az' da ziyaret etti.

. Anadolu'nun

Sivasp or

Klubü

Başkanı

Mecnun

Ankara'da düzenlenen Fuara

Sivas ilini

tarihi ve kültürel zenginlikleriyle göze çarpan

temsilen borsa olarak görev aldıklarını belirten

ilimiz başkentte ilk kez tanıtım fırsatı buldu. Fuar

Ticaret

hem

ürünlerini sergilemekten ve tanıtmaktan mutlu

orada

yaşayan

hemşerilerimizin

hem de Ankaralı

özlem

vatandaşlarımızın

Sivas'ı tanıması açısından son derece önemliydi.

Borsası

olduğunu

Başkanı,

söyledi.

Sivas

borsa
Tanıtım

üyelerinin
Günlerinde

açtıkları stantın yoğun ilgi gördüğünü dile getiren
H a s ta o ğ lu ,

"B o rs a

ü y e le r im iz in

burada

Sivas' ın birçok önemli firmasının katıldığı fuarda

ürünlerinin tanıtımının yanı sıra ürünleri satma

Ticaret borsası standında Sivas köftesi, sucuk ve

imkanı bulmuştur. Geniş anlamda Sivas'ın ve

pastırması,

ürünleri

ilçelerinin her yönüyle tanıtıldığı, Si vasi ı ları bir

sergilendi. Stantı gezen vatandaşlara pastırma ve

araya getiren Başkentte Sivas'ın potansiyeli de

sucuk ikram edildi. Borsa başkanımız Abdulkadir

ortaya çıkmıştır.

Hastaoğlu, stantımızı ziyarete gelenlerle yakından

ürünlerinin tanıtımı için bu tür etkinlikleri çok

ilgilendi.

önemsiyoruz.

Borsamız

i

Mustafa

Açıkalın, Osman Kılıç, M alik Ejder Özdemir, Sivas

gidermesi

t

M ille tv e k ille ri

g e r ç e k le ş t ir ile n

ortasında önemli bir yerleşim merkezi olan ve

I

Sivas

"Başkantte Sivas G ü nleri" fuarına katılan Sivas
Nisan

ta r a fın d a n

Çağlar,

balı

ve

tarafından

diğer

açılan

yöresel

stantı

Borsamızın dışarıya açılması ve
Sivas

tanıtım

günleri

yaparak

M illiyetçi

Sivas'Iıları Ankara'da buluşturan Asidef Başkanı

Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

sayın Prof.Dr. Hulusi Koçak'a Valim iz Ali Kolat'a,

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yalçın Topçu,

Belediye Başkanımız Doğan Ürgüp'e ve emeği

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hemşerimiz Can

geçen lere teşekkür ed iyoruz"dedi.

eri Mustafa
'zdemir, Sivas
Müdürü Bekir
ar Bakanlığı
len, Belediye
Valisi Veysel
nı M ecnun
ı Sivas ilini
ırını belirten
üyelerinin
aktan mutlu
Günlerinde
i dile getiren
in b u rad a
inleri satma
Sivas'ın ve
ivaslıları bir
tansiyeli de
(açılması ve
nlikleri çok
iri yaparak
def Başkanı
Ali Kolat'a,
e ve emeği

Borsadan Birlik Aşuresine Destek
Sivas'ta

her

yıl

geleneksel

olarak

Birlik Aşuresinde konuşan Sivas Valisi Ali

düzenlenen Birlik aşuresi bu sene Dört Eylül

Kolat,

Kültür ve Dayanışma Derneği öncüğünde

beraberliğin ve sevginin sembolü olduğunu

gerçekleştirildi.

belirterek "Aşurenin anlamının da içerdiği

Birlik

Aşuresinde

Ticaret

Borsası olarak yer aldık ve destek sağladık.
Buruciye

Aşurenin

g ü ze llik lerin ,

birliğin,

gibi asıl önemli olan toplumun barış içerisinde

medresesinde

kaynaşmasıdır" dedi.

gerçekleştirilen Birlik Aşuresine Vali Ali Kolat,
Belediye

SUCU*

Başkanı

Borsam ızın

Doğan

Y ö n e tim

Ürgüp,

K u ru lu

Ticaret
Başkanı

T ö renin
düzenlenmesine

sonunda
katkı

aşure

gününü

sağlayan

Yönetim

Abdulkadir Hastaoğlu , sivil toplum örgütü

Kurulu

temsilcileri

de

Hastaoğlu'nun da aralarında bulunduğu sivil

katıldı. İlimizin önde gelenleri ile vatandaşları

toplum kuruluşları temsilcileri el ele tutuşarak

buluşturan aşure günü

birlik

ve

diğer

protokol
renkli

üyeleri

görüntülere

ve

sahne oldu . Vatandaşlar aşure alabilmek için

sundular.

uzun kuyruklar oluşturdu. 7. gerçekleştirilen

dağıtılarak
paylaşıldı.

Başkanımız

beraberliğin
Ardından
bu

en

Abdulkadir

güzel

örneğini

vatandaşlara

aşureler

anlam lı

günün

güzelliği

Borsadan Esnaf Odalarına Ziyaret
T icaret

Borsası

Başkanı

A b d u lk ad ir

seçilmesinden dolayı Yönetim Kurulumuz adına

Hastaoğlu yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Esnaf

hayırlı

ve

diliyorum "dedi.

Sanatkarlar

Odaları

Birliğini

ziyaret

etti.

olsun

diyor

,

başarılarının

devamını

Yönetim Kurulu Üyeleri Hilm i Gül, Tarık Cünhan,
ve Ahmet Terzioğlu ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları

Birliğini

ziyaret eden Ticaret

Başkanı

Abdulkadir

Hastaoğlu,

Birilk

Borsası
Başkanı

Hastaoğlu,

konuşan

B o rs a

duyduğu

memnuniyeti

dile

getiren Esnaf ve SanatkarlarOdaları Birliği Başkanı
Beşir Koksal, Ticaret Borsasında yeni yönetimle
birlikte büyük bir canlılık yaşandığını belirterek,

Beşir Koksala yeni görevinde başarılar diledi.
Z iy a r e t t e

Ziyaretten

b a şk a n ı

"T ic a re t

B o rs a m ız

y a p tığ ı

fa a liy e t le r

ve

iki kurum olarak güzel çalışmalar

etkinliklerle gerek il içinde gerekse de il dışında

yaptıklarını ve Sivas'ın menfaatleri noktasında

üyelerini ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmiştir.

birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini

Daha güzel hizmetler yapacağını ümit ediyor,

belirterek., "Beşir abimiz gerek Sivas'ta gerekse

ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum"dedi.

'de

ve

Ziyarette

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları

hizmetleriyle de takdir topluyor. Ticaret Borsası

Yönetim

Kurulu

olarak her zaman başkanımızla çalışmaktan çok

Toy'da hazırbulundu

Ankara'da

bizlere

önderlik

yapıyor

mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrar

Üyeleri Ali

Birliği

Kılıç ve Mustafa

Prof. Dr. Ertan BUYRUK
Cumhuriyet Üniversitesi
Makine Müh. Böl. Başkanı

ENERJİ TASARRUFU VE ISI YALITIMININ ÖNEMİ
Artan

nüfus,

teknolojinin

şehirleşme,

yaygınlaşması

paralel olarak enerji

ve

refah

artışına

kaçınılmaz

Enerji tasarrufu denince akla gelen ısı
yalıtımıdır. Yalıtım

yaptırırken

dikkat edilmesi

bir

gereken konuların başında ise doğru malzeme

şekilde büyümektedir. Enerji kaynaklarının sürekli

kullanımı ve doğru yalıtım kalınlığı ön plana

azaldığı ve giderek daha pahalı elde edildiği

çıkmaktadır.

günümüzde alternatif enerji kaynakları üzerine

B in a la rd a

çalışılm alar

ya lıtım ın

d e vam

tüketimi

sanayileşme,

etm ektedir.

Ü z e rin d e

Bu

bağlamda

Enerji

yürürlüğe

Perform an sı

ö n e m in in

giren

Y ö n e tm eliğ i

an la şılm a sı

ve

enerji

çalışılması gereken enerji kaynağı ucuz, çevreye

verimliliği konusunda önemli bir adım niteliği

saygılı ve kolay elde edilebilir olmalıdır. Enerji

taşımaktadır.

ekonomisine artık yeni bir alternatif enerji kaynağı

etkin olarak hissedildiği bu dönemde 2 Mayıs

gözüyle bakılmalıdır. Enerji ekonomisi, konforlu

2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazetede "Enerji

kullanımdan

Verimliliği Kanunu" , 5 Aralık 2008 tarih ve 27075

verimli

taviz

üretm ek

vermeksizin
ve

enerjiyi

k u lla n m a k

daha

a n la m ın a

gelmektedir.

sayılı

Enerjinin öneminin tüm dünyada

resmi gazete ile de "

Binalarda

Enerji

Performansı Yönetmeliği " yayınlanmıştır. Yapılan

Enerji

tasarrufu

üç

ayrı

b o yu tu y la

bu

yasal

düzenlemeler

ile

ülkemizin

enerji

karşımıza çıkmaktadır. 1- Birinci boyut enerjiden

tüketiminin azaltılması, tüketilen enerjinin kayıt

yapılan tasarruf nedeni ile parasal tasarruftur.

altına

2 -

İkinci boyut daha az yakıt ve daha az baca gazı
nedeni

ile

çevre

etkisidir.

kirliliğini

azaltıcı

ve

konut

sahiplerinin

bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.

yöndeki

3- Enerji tasarrufunun diğer bir

alınması
"Binalarda

Yönetm eliği"

ile

Enerji

"Enerji

Performansı

Kimlik

Belgesi"

nin

boyutu ısıl konfordur. Isıl konfor ve iç hava kalitesi

zorunlu hale gelmesi en başta ısı yalıtımını gerekli

bireylerin

içinde

kılmaktadır. Binaların görünür bir yerine asılacak

kendisini rahat hissetmesi ve bu şartlardan doğan

"Enerji Kimlik Belgesi" asgari olarak binanın enerji

bir

anlam daki

ısıl

şartlar

sağlık sorunları ile karşılaşamayacağı bir ortam

ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım

anlamına gelmektedir.

özellikleri

Enerji tasarrufu kar demektir.
E n e rjiy i

soru m su zca

verim iyle

k u lla n m a k

ve

ve
ilgili

ısıtma

soğutma

bilgileri

sistemlerinin

içermektedir.

Konutlar

aynen beyaz eşyalarda olduğu gibi A ' dan G ' ye

savurganca harcamak ekonomimiz için büyük bir

kadar

değişen

bir

kayıptır. Sanayileşme ve sosyal kalkınma süreci

sınıflandırılmaktadır.

referans

ö lçeğ in e

göre

içerisinde olan ülkemiz için bu bakış açısıyla

Bu bakış açısıyla, milli servet israfını önleyecek

enerji özel bir öneme sahiptir.

olan enerji ekonomisi çalışmalarına mümkün olan

Enerji

tasarrufu,

yalıtımdan,

tasarruflu

her olanak (yazıIı-sözlü medya, sempozyum vs.)

lamba kullanımına, yakıtın verimli yakılmasından,

kullanılarak destek verilmesi, "en ucuz enerji

yüksek verimli elektrik motoru kullanımına kadar

tasarruf edilendir" ifadesinin tüm anlam ıyla hayata

geniş bir sahayı kapsar.

geçirilmesi gerekmektedir.

■

BORSA ÜYELERİNE
DESTEK PROGRAMI ANLATILDI
Her fırsatta üyeleri bilgilendirmeye gayret
gösteren

ve

d e ste k le rd e n

faydalanmaları

getirileceği yetkililer tarafından anlatıldı. Ayrıca
üyelerimiz verilecek destekten faydalanmak için

konusunda öncülük eden Borsamız, Tarım ve

başvuruların nasıl yapılacağı, işletmeler de aranan

Kırsal

özelliklerin nelerolduğu konusunda bilgi verildi.

Kal kı nmay ı

D estek lem e

Kurum u

İl

Koordinatörlüğü ile ortaklaşa bir bilgilendirme

Koordinatörü Bilal Zeytin borsa üyelerinden daha

toplantısı düzenledi
Ticaret Borsası salonunda gerçekleştirilen
toplantıya

konuşmacı

olarak

Tarım

ve

Kırsal

Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü
Borsa başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve
k ur ul u

bilg ilen d irm e
üyelerine

üyelerin in

toplantısında

çiftçilere

hangi

de
Ticaret

k at ıl dı ğı
Borsası

harcamalarda

nasıl

destek alınabilineceği, işletmelerin nasıl yeniden
yapılandırılarak

etkin olarak projeler üretmelerini ve kendilerine
iletmelerini istedi.
T icaret

Borsası

Başkan ı

Abdulkadir

Hastaoğlu ise borsa üyesi et ve süt üreten tarımsal

Bilal Zeytin katıldı.
yönetim

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu II

Avrupa

birliği

standartlarına

işletm e lerin

yap aca k ları

desteklem elerden

ye te rin ce

p ro je lerle

faydalanm aları

gerektiğini belirterek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu il Koordinatörü Bilal Zeytin'e
verdiği bilgilerden dolayı teşekküretti.

ildi. Ayrıca
anmak için
r de aranan

Borsa’dan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’na Ziyaret

Igi verildi,
e Kurumu İl

Sivas Ticaret Borsası'ndan Türkiye

inden daha

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat

kendilerine

H isa rcık lıo ğ lu 'n a
Yönetim

Kurulu

z iya re t.
Başkanı

B orsam ız
Abdulkadir

ıbdulkadir

Hastaoğlu, M eclis Başkanı Fikret Yarış ve

en tarımsal

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Odalar

ojelerle

ve Borsalar Birliği başkanlık seçimlerinin

ılanmaları

ardından yeniden göreve gelen T O B B

(alkınmayı
alZeytin'e

Başkanı

Rıfat

H i s a r c ı k I l o ğ I u ' nu

makamında ziyaret etti. Görevinin hayırlı
olması

dileklerini

Borsalar

Türkiye

Birliğ i

O dalar

Başkanı

ve

Rıfat

Hisarcıklıoğlu'na ileten borsamız heyeti
Hisarcıkİloğlu ile çeşitli konular da görüş
alışverişinde
hayvancılıkla

bulundu.
ile

ilgili

Tarım

genel

ve

sorunlar

hakkında çeşitli bilgiler paylaşan T O B B
Başkam Rıfat Hisarcıklloğlu ve Yönetim
Kurulu Başkammız Abdulkadir Hastaoğlu
Sivas'ın

genel

sorunları

ve

ilimiz

de

yaşanan gelişmeler hakkında da bilgiler
verdi.
Borsa
Hastaoğlu,

Başkam m ız

yapılan

A bd ulkadir

ziyaretin

Sivas'a üretimi yapılan pastırma,

sonunda
sucuk,

kavurma, Sivas köftesi ve Zara balı hediye
etti.

Et Balık Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaş
Borsamızı ziyaret etti. Ulubaş Borsa Yönetim Kurulu
Başkanımız Abdulkadir Hastaoğlu, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve M eclis Üyeleri tarafından karşılandı.
Ticaret

B or s as ı

Başkanı

Abdulkadir

Hastaoğlu yönetim Kurulu ve M eclis Üyeleri

ile bir

süre

olarak

görüş

Kurumu

Genel

sohbet

alışverişinde
Müdürü

eden

ve

karşılıklı

bulunan

Bekir

Et

Ulubaş,

Balık

hayvancılık

konusunda

yaşanan sıkıntılar, son durumlar ve ithal et ile ilgili
görüş alışverişinde bulundu.
Borsamızın Sivas' ın İthal canlı hayvanların
getirildiği ilk il olması için yaptığı girişimlerden
övgüyle

söz

ed en

Bekir

Ulubaş,

Sivas'ın

hayvancılıktaki geçmişteki gücünü tekrar yakalaması
gerektiğini

de

sözlerine

ahırlarında

yeterli

sayıda

ekledi.
hayvan

Ü lkem iz

besi

bulunduğuna

dikkat çeken Et Balık Kurumu Genel Müdürü Bekir
Ulubaş ,spekülatif hareketlerden dolayı hayvanların
piyasaya arzlarının engellediğini belirtti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Borsa Başkanımız Abdulkadir Hastaoğlu ise Genel
M ü dü r

Bekir

olduğunu

U lu b aş'ın

ifade

ederek,

gördüklerini belirtti.

başarılı
her

bir

zaman

bürokrat
desteğini

H ayvancılık K onferansta M asaya Yatırıldı
Sivas Ticaret Borsamız ileTarım İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
hayvancılık üzerine bir konferans düzenlendi.
Tarım il Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen konferansa
konuşmacı olarak Et Balık Kurumu Genel Müdürü hemşerimiz Bekir
Ulubaş katıldı.
Konferansta konuşan Et Balık Kurumu Genel Müdürü Bekir
Ulubaş, kasaplara ve et ticaretiyle uğraşan esnaflara hayvancılık
alanındaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Hayvancılıkla ilgili uygulanan devlet politikalarından ve ülkemiz
hayvancılığının nasıl daha ileri götürülebileceğinden bahseden Et Balık
Kurumu Müdürü Bekir Ulubaş ülke genelindeki Et Balık Kurumuna ait
kombinalarının kapasitelerinin artırıldığını en son teknoloji ile
yenilendiğini söyledi.
Geçen yıl yaşanan canlı hayvan sıkıntısının canlı hayvan
ithalatıyla çözülmeye çalışıldığını belirten Ulubaş " Eğer canlı hayvan
ithali yapılmasaydı bu sorunun çok daha derinleşeceği kanaatindeyim"
dedi. Ulubaş ayrıca Türkiye' de artık ette arz ve talebinin dengelendiğini
ifade ederek sorunun aşıldığına dikkat çekti.
Konferansı Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Tarım il
Müdürü Mehmet Beykaya, , Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri ile
hayvancı 11k sektörü nde faa Iiyet gösteren ler borsa üyeleri katı İdi

ZİYARET

Yörex2011 Fuarı’nın
Gözdesi Olduk
Antalya'da düzenlenen 2. YÖREX 2011
fuarında Sivas standı yoğun ilgi gördü.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası,
Antalya Ticaret Borsası ve Batı Akdeniz
Ekonomisini
işbirliğiyle

Geliştirme Vakfı
A n talya

EXPO

(B A G E V )
C en ter'da

yapılan ve 53 ilden 95 standın yer aldığı
2.

Yöresel

Ürünler

Fuarı'nda

4

gün

boyunca yöresel ürünler tanıtıldı.
Sivas'tan

10

firmanın

katıldığı

fuardaki Sivas standını Türkiye O dalar ve
Borsalar

Birliği

(TO BB)

Başkanı

Rifat

Hisarcıklıoğlu, C H P Antalya Milletvekili
Deniz Baykal, eski Sivas Valisi Veysel
Dalmaz,

Türk

Halk

Müziği

sanatçısı

Sümer Ezgü ziyaret etti.
Sivas'ın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı
sıra Sivaslı firmaların ürünlerini de tanıtma imkanı

karşılanırken stanttaki Kangal köpekleri büyük ilgi 1
gördü.
Sivas standını ziyaret eden Türkiye Odalar I

bulduğu 2. Y Ö R E X 2011 fuarında Sivas standına
ilginin bir hayli fazla olduğunu söyleyen Sivas

ve

Ticaret Borsası

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu

Hisarcıklıoğlu ve C H P Antalya M illetvekili Deniz I

fuarda

süresince

Baykal'a

4

gün

Sivas'ın

tanıtım ını

Sivas

B irliğ i

Başkan

(TOBB)

Hastaoğlu

Başkanı
tarafından

Rifat I
Sivas I

sucuğu, Zara balı ve Sivas bıçağı hediye edildi.

yaptıklarını ifade etti.
Fuarda

B o rsalar

standını

ziyaret

eden

Türkiye'nin

dört

bir

yanındaki

yerel

tatları I

misafirler Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir

tanıtmak am acıyla Türkiye O dalar ve Borsalar I

Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından

B irliğ i'n in

(TOBB)

g irişim iyle

düzenlenen, I

Türkiye'nin ilk yöresel ürünler fuarında, Sivas
'i büyük ilgi

Ticaret Borsası

tarafından,

Zara

Balı,

Sivas

2.

Yöresel

açılışında

konuşan

Ürünler

TO BB

Fuarı'nın

Başkanı

M.

(YÖ REX)

Rifat

Sucuğu, tescilli 'Sivas Köftesi, Sivas Bıçağı, Sivas

Hisarcıklloğlu, ürünlerin mutlaka şehirlerin adıyla

<iye

Odalar

Kangal Köpeği , Cam Üflem e ve El Sanatları'

markalaşmasını önerdi. Antalya Ticaret Borsası ve

canı

Rifat

tanıtıldı. Sivas'ta üretilen ürünlerin sergilendiği

Antalya

ekili Deniz

stantta misafirlere köfte ikram edildi. Yönetim

düşünerek Y Ö R E X 'i E X P O 'y a dönüştürme görevi

dan Sivas

Kurulu Başkanı Abdulkadir EHastaoğlu, Yönetim

verdiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Y Ö R E X 'in bir

edildi.
Tel
P

tatları

Rnrçalar

Ticaret

ve

Sanayi

O dası'nın

büyük

Kurulu ve M eclis Üyelerinin de katıldığı fuarda

yıl yurtiçinde, bir yıl yurtdışında düzenlenmesini

Sivas, en çok beğeni ve ilgi toplayan stant oldu.

tavsiye etti.

Sivas Kangalı YOREX'in maskotu oldu
Sivas Ticaret Borsası'nın katılımıyla, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Batı Akdeniz
Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BA G EV ), Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) ortaklaşa düzenlediği T O BB
tarafından desteklenen 2. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖ REX), Sivas'ın ünlü Kangal köpeği görücüye çıktı.
Sivas Ticaret Borsası tarafından fuara getirilen tescilli Sivas Kangal köpeği, stantları tek tek gezdirildi.
Ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılanan Kangal köpeğinin bol bol fotoğrafı çekildi. Kangal köpeği fuarda
uysallığıyla dikkat çekti. Sahibine ve çocuklara karşı çok uysal davranan kangal köpeği, koyunları
korumasıyla biliniyor.

Borsamızdan DAP İçin Girişim
Sivasın sorunlarını her fırsatta gündeme

Osman Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Durmuş

taşıyan ve ilimizin daha kalkınmış bir il olmasında

Şeker, ilimizin tarım ve hayvancılığa dayalı geniş

büyük destekleri olan Ticaret Borsamız, Ticaret ve

bir

Sanayi Odası ve Ziraat Odası ile birilkte Tarım ve

geliştirilmesi, üretimde verimliliğini ve, tarımsal

Köyişleri Bakanlığı tarafından doğu ve güneydoğu

faaliyetlerin artırılması, damızlık sığırcılığı, süt

illerini

"Süt

sığırcılığı ve sığır besiciliğin artırılması için D AP

Sığırcılığı ve Hayvancılığı Destekleme "projesinde

projesine Sivas'ın mutlaka alınmasını, tarımsal

ilimizin de yer alması

alanda desteklerin artırılmasını talep ettiler. Borsa

kalkındırmak am acıyla
için

açıklanan

bazı

girişimlerde

coğrafyaya

sahip

olduğunu,

hayvancığın

bulundu. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

başkanı

Abdullkadir Hastaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası

projenin

Başkanı

projelerde mutlaka Sivas'ın yer alması gerektiğini

Osman

Yıldırım ,

projesinden faydalanması

ilimizin

DAP

için Ankara'da bazı

önemli

Sivaslı

Sivil toplum örgütleri süt sığırcılığı ve
konusunda

teşvik lerd en

faydalanmaları için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Hastaoğlu,Sivas

olduğunu

dile

için

getirerek,

her
bu

kaydetti.

çalışma başlattılar.
hayvancığı

Abdulkadir

sivil

toplum

örgütlerinin

ziyaretlerinden memnun olduğunu
Tarım ve

Köyişleri

Mirmahmutoğulları,

Bakanlığı

ifade eden

Müsteşarı Vedat

Güm üşhane ve

Bayburt

Müsteşarı hemşerimiz Vedat Mirmahmutoğulları

illerinin proje içerisinde yer aldığı için bu illerin

ile Et Balık Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaş

dahil

ile görüştüler.

olmadığını söyledi. Mirmahmutoğulları, projenin

Ticaret
Hastaoğlu,

Borsası

Ticaret

ve

Başkanımız
Sanayi

Abdulkadir

Odası

Başkanı

olduğunu

Devlet

ve

Planlam a

Siva s'ın
Teşkilatı

bu

kapsamda
tarafından

hazırlandığını belirterek, Sivas'a farklı projelerde
destek sağladıklarını kaydetti.

YEN İ GIDA KANUNU
Yem güvenilirliği şartlarının bazıları;
a) Yemin, kullanım amacına göre, insan ve

Hij

hazırlanan "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem

hayvan sağlığına olumsuz etkilerinin bulunması!

yeı
ko
Ba
es;

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından

içeriyor.

Yeni

Kanunu" birçok alanda yenilik
ve

veya hayvanlardan elde edilen gıdaların insan

hayvansal üretim, bitki sağlığı ve hayvan sağlığı,

Kanun

maddeleri

bitkisel

tüketimi için güvenilir olmamasına neden olması

gıda ve yem üretimi, pazarlaması, kontrolleri gibi

durumunda, güvenilirolm adığı kabul edilir.

çok geniş biralanı kapsıyor.

b) Yemin, kullanım am acına göre, insan ve

Gıda ve yem güvenirliği kodeksi gıda ve
yem güvenilirliği şartları;
a) gıda, gıda ile temas eden madde ve

hayvan sağlığına olumsuz etkilerinin bulunması!

ve

veya hayvanlardan elde edilen gıdaların insan

nc

tüketimi için güvenilir olmamasına neden olması!

gü
yı

durumunda, güvenilirolm adığı kabul edilir.

malzeme piyasaya arz edilemez. İnsan sağlığı için
tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan

c) Bozulmuş ve çürümüş yem, tüketime!
ç) Bir seri, parti veya sevkiyattaki aynı sınıfı

b) Gıdanın güvenilir olup olmadığının
üretim,

işleme

ve

de

uygun olmayan yem olarak değerlendirilir.

gıda, güvenilirolm ayan gıda kabul edilir.
belirlenm esinde,

ür

dağıtım

veya

çeşit

yemin

bir

bölüm ünün

kc

güveniliri

olmadığının tespiti durumunda, geri kalanı ile I

dı

aşamaları, etiket bilgileri ve sağlıkla ilgili uyarı

ilgili

al

niteliğindeki bilgiler ile insanlar tarafından günlük

sonucunda güvenilir olduğu ispat edilemez ise, o

normal kullanım koşulları dikkate alınır.

seri, parti veya sevkiyattaki aynı sınıf veya çeşidin

H

tamamının güvenilirolm adığı kabul edilir.

il

c) Gıdanın insan sağlığına zararlı olup
olmadığının belirlenmesinde; tüketenin ani, kısa
veya uzun vadede oluşturabileceği
etkileri

yanında,

gelecek

nesiller

daha

kapsamlı

yapılan

değerlendirme,

d) Yem, Bakanlıkça belirlenen şartlara’

muhtemel

uygun olsa bile, yemin güvenilir olmadığına dair

al

üzerindeki

yeterli şüphe veya sebebin oluşması durumunda,

i‘

etkileri, birikerek artan muhtemel toksik etkileri ve

Bakanlık

v

belirli

kısıtlayabilir

tüketici

grupların ın

ö z el

s a ğl ı k

hassasiyetleri de dikkate alınır.

toplatabilir.

ç) Herhangi bir gıdanın insan tüketimi içi
uygun olup olmadığının belirlenmesinde, gıdanın
yabancı madde karışması da dâhil olmak üzere
her tür bulaşıklığı veye çürüme, bozulma
kokuşma

nedeniyle

kullanım

amacına

uygun

olmaması dikkate alınır

d) Bir seri, parti, veya sevkiyattaki aynı
sınıf veya çeşit gıdanın bir bölümünün güvenilir
olmadığının tespiti durumunda, geri kalanı ile
ilgili

daha

kapsamlı

yapılan

değerlendirme

sonucunda güvenilir olduğu ispat edilemez ise, o
seri, parti veya sevkiyattaki aynı sınıf veya çeşidin
tam am ının

güvenilir

olm adığı

kabul

edilir.

Bakanlıkça güvenilir olmadığına dair yeterli şü
olması durumunda, bakanlık söz konusu gı
piyasaya arzını kısıtlayabilir veya
edilen gıdayı toplatabilir.

söz

konusu
veya

yemin

piyasaya

piyasaya
arz

edilen

arzını
yemi |
’

tj

■

)re, insan ve
bulunması

Hijyenle ilgili esasların bazıları;
a) Birincil üretim yapanlar, perakende iş
yerleri

ile

gıda

ve

yem

alarm insan

kontrolleri

altındaki

îden olması

Bakanlıkça

belirlenen

îdilir.

esaslarına uymak zorundadır,

işletmecileri,

faaliyet
genel

alanı
ve

kendi

ile

özel

ilgili
hijyen

ire, insan ve

b) Birincil üretim hariç olmak üzere, gıda

bulunması

ve yem işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol

uların insan

noktaları

ilkelerine

dayanan

gıda

ve

yem

;den olması

güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla

edilir.

yükümlüdür. G ıda ve yem işletmecisi üründe veya

m, tüketime

ürünün üretim, işleme veya dağıtım aşamalarında

rilir.

değişiklik olması halinde, tehlike analizi ve kritik

îki aynı sınıf

kontrol

noktaları

ilkelerine

dayanan

sistemin

güvenilir

uygulanmasını gözden geçirmek, sistemde gerekli

kalanı ile

değişiklikleri yapmak ve bu değişiklikleri kayıt

;erlendirme

altına almak zorundadır,

en şartlara

Hayvan tanımlaması ve kayıt altına alınması ile
ilgili maddelerin bazıları;
a) Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi

adığına dair

adına bakıcısı, Bakanlık tarafından tanımlatılması

urumunda,

istenen hayvanlan tanımlatmak, bu hayvanların

aya arzını

ve işletmelerin kayıtlarını yaptırmak, işletmelerine

dilen yemi

giren veya işletmelerinden çıkan, yeni doğan, ölen
veya kesilen hayvanları Bakanlığa bildirmek ve
bunlara

ilişkin

yükümlüdür.

kayıtları

H ayvanların
kulak küpesi,

tanım lanm asında

mikroçip ve benzeri

tanımlama araçlarının bedelleri ile Bakanlıkça
belirlenen uygulama ücreti hayvan sahipleri veya

emez ise, o
reya çeşidin

b)
kullanılan

m uhafaza

etmekle

bakıcıları tarafından uygulayıcılara ödenir.

Hayvan satış yerleri ve satışa ilişkin sağlık
koşulları ile ilgili bazı maddeler;
a) Hayvancılık işletmelerinden doğrudan
yapılan
satımları,

satışlar
ruhsatlı

hariç

hayvanların

hayvan

pazarı,

alım

ve

borsalar ve

Bakanlıktan izinli hayvan panayırlarında, ev ve
süs hayvanlarının alım ve satımları ise, ruhsatlı ev
ve süs hayvanı satış yerlerinde yapılır.
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1

TOBB
Ukrayna
Gezisi
Türkiye O dalar ve Borsalar Birliği'nden

yöneticileri

ile

bir

araya

U krayna'ya çıkarma. T O B B Ukrayna ve Türkiye

hayvancı lı ktan,

arasında ekonomik ve ticari

değerlendirme imkânı buldu.

önem li

adım lar

atıldığı

bir

işbirliği yolunda
gezi

programı

gelerek

e k o n o m iye

birçok

vel

konuyuH

programında T O B B Vergi Komisyonu Başkanı ve

A n tla şm a s ı'n ın r
ap
olarak!
aul
kaldırılması, Kırım 'da bir konsolosluk açılmasıyla!
an
ilgili önemli konuların iki ülke heyetleri arasında!
at<
görüşüldüğü toplantıların dışın da oda ve borsa!

Borsa Yönetim

başkanları da Türkiye O dalar ve Borsalar Birliği

düzenledi.

Başbakan

Recep

Tayyip

Erdoğan

başkanlığında T O B B Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
ile 360 O da ve Borsa başkanının katıldığı gezi
Kurulu Başkammız Abdulkadir

Yönetim Kurulu Başkammız Abdulkadir
Başkanı

toplantılar
Rıfat

imzalanması,

T icaret

vizelerin

ka r ş ı l ı k l ı

Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığın da

Hastaoğlu'da yer aldı.
Hastaoğlu

Serbest

tarım

sırasın

Hisarcıklıoğlu

da
hem

>lu

bir eğitim toplantısı gerçekleştirdi. Gezi de Oda v e H

hem

TO BB

Borsa

de

TO BB

tanıma fırsatı buldular.

başkanları

aynı

zaman

da

U k rayn a'yı®

ie<

Süt Fiyatları İçin Tedbir
Tarım

ve

Köy

İşleri

Bakanı

yaptığı

açıklama da süt fiyatlarının düşmemesi için, süt

farkı

sanayiciye

>9
îit

ödeyeceğiz.

tozunun tamamını

Bu

18

bin

süt SI

tüketimini artırmaya yönelik önlemler alındığını

karşılanmasına yol IC
açacak destek mekanizması getirdik. Buna ilave

açıklayarak şu ifadelere yer verdi

olarak

süt

içerden

fiyatlarının

düşmesinin

önlemeye

Yl

dönük olarak 20 bin ton süt tozuna karşılık bir
"Türkiye' nin

î

ihtiyaç duyduğu 18 bin ton süttozu var ve bu daha

destekleme daha yapıyoruz. D olayısıyla toplamda T
38 bin ton süt tozuna eş değer taze sütün

önce dahil de işleme rejimi kapsamında dışarıdan

piyasadan çekilmesi suretiyle fiyatının düşmesinin

ithal ediliyordu. Biz Türkiye' deki üretici kendisi

engellemeye dönü bir proje hayata geçirdik. 2011

üretsin,

sütünü

yılının mayıs ve haziran ayına kadar da 380 bin

kulansın diye destekleme? kapsamına aldık. Süt,

ton taze sütün piyasadan çekilmesinin sağlamaya

üreticiden dünya fiyatlarından alınacâ'fc'Ve aradaki

çalışıyoruz".şeklinde açıklam a yaptı.

sanayici

ihtiyacı olan sanayicinin

ülkemizdeki

çitçinin

K

TMO
Faaliyetlerini Genişletiyor
Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Ajans Amiri M em et Duman ofisin çalışmaları
ve faaliyetleri ile ilgili dergimize açıklamalarda bulundu.
Duman yaptığı açıklamada, 'Kurumumuz Sivas' ta 2 yerde alım
merkezi ile ilçelerde Kangal, Y ı Idızel i'nde tesisi i ekip Ulaş, Deliilyas, Hafik,
Zara, Akıncılar da geçici ekipler de çiftçilerimize hizmet vermektedir.
Kurumumuz Sivas merkez ve bağlı iş yerlerinde çiftçilerimizden toplam da
2010 yılında 18.000 ton peşin, 16.000 bin ton emanet, 2009 yılında 94.000
bin ton peşin, 10.000 bin ton emanet 2008 yılında ise 15. 558 bin ton
emanet 1906 ton peşin buğday, arpa ve çavdar alımı yapılmıştır.

Yine

kurum um uz

Sivas

m erkezde

17.000 bin ton tüccardan emanet buğday alımı
yapmıştır. Kurumumuzda 1 müdür, 3 eksper, 2
muhasebeci, 3 teknisyen, 3 ambar memuru, 2
kantarcı, 1 hizmetli olarak toplam 15 memur
vatandaşımıza hizmet vermektedir.
Kurumumuz da 30'lu lojman mevcut
olup, personelimiz ve diğer kurumlar da görev
yapan

Devlet

memurları

da

lojman

hizmetinden faydalanmaktadır. Kumumuzda 1
adet traktör, 1 adet pikap aracımız mevcuttur.'
dedi.
Toprak

M ah su lleri

ilçelerdeki kapalı depo

O fis in in

il

ve

miktarları aşağıdaki

gibidir.

Kapalı depo miktarları
SİVAS: 4.500 ton
KANGAL: 5.100 ton
YILDIZELİ: 4.000 ton
TOPLAM :13.600 TON
KAPALI DEPOM UZ M EVCUTTUR
Alım sezonu Sivas' ta 7. ayın sonun da
başlar, Kangal yöresinde Ekim ayının sonuna
kadar devam eder. T M O Ankara Güvercinlik
merkez de

tam

donanımlı

ürün

teknoloji

laboratuarı mevcuttur. İlimizdeki ürünlerden
alınan örneklerin

Kayseri

laboratuarında kimyasal

Şube

analizleri

Müdürlüğü
yapılarak

ürünler kalite yönünden değerlendirilmektedir.

*-

¥

Ticaret Borsamızla birlikte de çalışnL
yürütmekteyiz.

2009

buğday

sezonun!

alımlar öncesi Borsa Başkanımız Abdulk
Hastaoğlu ile birlikte buğday pazarı esna
yönelik

bir seminer gerçekleştirerek To|

Mahsulleri Ofisinin alım politikaları hakkr
bilgiler verilmiştir.
Tüccara emanet alım, çiftçiye ise peşin
emanet alım

şeklinde hizmet verilmekti

Ayrıca Çiftçi malını emanete bırakıp satmak1
geri aldığı zaman da çiftçiden em anete!
ücreti alınmamaktadır.
Bu yılın alımları ile ilgili bilgilerin
ayın

sonlarına

açıklamasıyla
vereb iliriz .

doğru

TM O

birlikte

Sivaslı

alım

daha

net

bareıt
ola

vatandaşlarım ıza sİ

mağazamızda şu an fındık yağı, ezmesi!
pirinç satışlarımız devam etmektedir.
Sivas' ta Lisanslı Depoculuk Anol
Şirketine devir edilen 7200 tonluk çelikI
ünitesi

Sivaslı

çiftçi

ve

tüccarlara

hizl

vermektedir. LİD A Ş şirketinin % 48 payı TNİ
ne , % 3 payı Ordu Ö zel İdaresi' ne, % 491
d a T O B B 'a aittir.

TM .O

mm,

ı —t -- *

Üyelerimizin Görüşleri

îde çalışmalı
sezonundak

Hayvancılık sektöründe gerekli destek olmadığı için köylü

ız Abdulkadi

köyden uzaklaştı. Dam ızlık yetiştirilmiyor bu da hayvan sıkıntısına

azarı esnafın

neden oluyor bu durumdan en çok biz kasaplaretkileniyoruz.

irerek Topra

Biz kasaplar olarak müşterilerimizin talebi doğrultusunda yerli

iları hakkınd

satıyoruz. Ancak büyük marketlerin ve esnafların bazıları ithal eti
yerli et gibi göstererek düşük fiyata et satıyor. Böylece haksız

ise peşin

rekabet ol muş oluyor ve bizlergeri planda kalıyoruz.

verilmektedi
ap satmak için

NURİ BAYAZIT
Şarkışla Kırmızı Et
Üreticileri Birliği Başkanı

emanete kir;

bilgilerini 5

Tabii ithal etle yerli et arasındaki fiyatın dengelenmesinde
ticaret Borsamızın büyük katkısı oldu. Çalışmalarından dolayı
teşekkür ediyoruz. Yem fiyatlarından da bahsetmeden geçmek
istemiyorum, yem fiyatlarının yüksekliği bizleri olumsuz etkiliyor.

ım baremin
net

İlimiz de resmi bir hayvan pazarının bulunmaması hayvan

olarak

trımıza

bulma yönünde bizleri sıkıntıya düşürüyor. Sevkiyat yasak olduğu

satı

;ı, ezmesi ve

hem tüccarlar hayvanlarını satmak için şehir dışına gitmek zorunda

dir.

kalmaz, hem de biz kasaplar daha kolay hayvan temin ederiz.

uluk Anonim
uk çelik silo
rlara

için köylülerimiz hayvanlarını getiremiyor. Hayvan pazarı olursa

hizmel

■8 payı TM O
ıe, % 49 payı

Şarkışla ilçemizde olduğu gibi resmi bir hayvan pazarının il
merkezinde de olması

diğer şehirlerdeki

tüccarı

da

ilimize

çekecektir. Böylece ilimize ekonomik olarak da büyük katkı
sağlanmış olur.

Et ve Et Ürünleri
Hayvancılık - Besicilik
Üretim ve Tük e tim İşletmeciliği
K e rim Ç a v u ş C a d . Y im p a ş A rk a s ı
S e ç k in A p t. Altı N o : 6/ B S İV A S
|Tel : 0 .3 46 2 2 4 79 9 0 T e l-F a x : 0 .3 4 6 22 5 71 38
G s m : 0 .5 4 2 4 5 2 41 09

Toptancı

Sebze

H ali'n e

giriş yapılmadan

köylülerden

ürünleri direk alınıyor. Bu da hem biz hal esnafını mağdur ediyoıl
hem de haldeki canlılık kayboluyor. Marketlerin çoğalmasıyla hem
mahalle esnafının hem de biz hal esnafının işi kötüye gidiyor.
Haldeki, esnafın çoğu dükkânını kapattı.
Bir diğer konu da halin fiziki sorunları. Dükkânlarımızın,!
hal meydanının iyileştirilmesi gerekiyor. Bu konuda Ticaret Borsası!
Belediye ile görüşürse hal esnafıyla belediye arasında aracı olursa
çokseviniriz.

HİKMET KASAP - Komisyoncu

o
Borsanın hem üyelerle hem de ilimizin öndeki gelen kişi veİ

ta

kurumlarıyla ikili ilişkileri başarılı bu önemli bir kazanç. O t Borsası!

y;
h

laboratuarının

yeni

cihazlarla

güçlendirilm esi

ve

buğday!

pazarımıza kamera sisteminin kurulması önemli bir hizmet oldu.
Satış salonuna projeksiyon cihazı alınmalı satış sırasında fiyatlar
ekrana yansıtılmalı.
Borsa yönetiminden sezon dönemi pazarda hâkimiyet;
kurulmasını istiyoruz. Borsa aracılığı dışında çok satış yapılıyor,!

bence bu olmamalı izinsiz satış yapılmamalı. Satış
salonunun kapasitesi artırılmalı ve büyütülmeli.

Buğday pazarımıza buğday girişi az alıcı
direk

alım

yapılıyor

ama

borsa

aracılığıyla

yapan profesyonel elemanlar alınmalı (değerlerin

denetim yapılarak alım yapılsa fiyatlarda bu kadar

daha iyi yorumlanması için)

artmaz.

Türkiye' de bir ilk olan O t borsamızın

Borsa aracılığıyla alım satım yapıldığında

olması bizim için çok önemli. Bunun için borsa

ve tescil gerçekleştirildiğinde teşvik primi veriliyor

yönetimi ne teşekkür ediyoruz.

bu esnafa daha çok duyurulmak böylece borsa

zararlısı

çok

olduğu

kalitesi

düşüyor.

Bunun

için

aracılığıyla alışveriş artar.

için

İlçeler

de

Ticaret

Borsası

temsilciliği

çiftçimize yardımcı olunmalı. İlaçlama ve diğer

açılması

çalışmalar

kolaylık sağladı. Diğer ilçelerimize de temsilcilik

yapılarak

bunun

önüne

geçilmeli.

Buğdayımız kalitesiz olunca buradaki esnafımız

tescil

işlerinde

çiftçilerimize

büyük

Buğday

pazarının

m odern

bir

hale

O illerde buğdayın kalitesinin artırılması için her

kavuşturulması da en büyük isteğimiz. Pazarımız

türlü çalışmanın yapıldığını görüyoruz.

daha

Borsamız Tarım İl Müdürlüğü, Esnaf ve

düzenli

depolarımız

Sanatkarlar Odaları Birliği ile bir araya gelerek

attığı

çalışmaları

getirilmeli.

bir

an

önce

kalitesin in

başlatmalı
en

üst

ve

se viy e y e

çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

“Si

açılmasını istiyoruz.

bile gidiyor Adana'dan Konya'dan buğday alıyor.

bu ğ d ayım ızın

ti

fazla oluyor bu da rekabeti artırıyor. Köylüden

Tescil parasında düşüşe gidilmeli, tahlilleri

buğdayım ızın

B

P

Hayrullah «ARAKAYA- Zahireci

Süne

d
ir

hale

getirilmeli

iyileştirilmeli.

buğday

pazarı

iş

Ticaretin

daha

güzel

yerlerimiz,
nabzının
bir

hale

m

03

Si

03

Fa
Te
%

ylülerden

Öncelikli

lur ediyor

çalışmalarının

sıyla hem

olarak

yapılması

buğday

gerekiyor.

pazarında
M evcut

yenileme

iş yerlerimiz

de

buğdayların aliminin yapıldığı silo kısımlarının oluşturulmasını,

a gidiyor.

misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz mekânlar yapılmasını, buğday
pazarımızın her yönüyle ilimize yakışır, örnek olabilecek bir

larımızın,

görünüme kavuşmasını

et Borsası

istiyoruz. Belediyem izden bunun için

gerekli çalışmaları başlatması ve Ticaret Borsamızın da bu konuda

acı olursa

önder olması bizleri mutlu eder.

SÖNMEZ ÇETİN- Zahireci
Sivas

Türkiye'nin

özelliğim iz

h i ç bi r

ambarıdır.

zaman

Borsam ızdan

Bu

unutulmamalı,

artırılm asın ı,

ne

gerekli

elem an
eğ itim lerin

sayısının
personele

en kişi ve

tarımımızın

gerekiyorsa

verilmesini ve bünyesinde bir gıda mühendisi

)t Borsası

yapılmalı. Sivas tarımla ayağa kalkabilir, tarım ve

bulundurmasını istiyoruz. Buğday Pazarımızda

hayvancılığımıza önem ve değer verilmeli.

bulunan

buğday

artırılm ası

için

salonun

genişletilmesini,

lokalimizin de bulunduğu,

Süne zararlısı da buğdayımızın en büyük

net oldu,

satış

Borsamızın en

iyi

sıfıra

şekilde temsil edildiği bir bina istiyoruz. Ayrıca

indiriyor, ilaçlama çalışmaları daha da artırılmalı.

pazarın biraz dışında bulunan Ticaret Borsası

lâkimiyet

Borsamız, İl Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odam ız ve

kantarının da Pazar içine alınması hem bizlerin

yapılıyor,

tüm ilgili

hem de köylülerin işini kolaylaştıracaktır.

a fiyatlar

düşmanı.

Buğdayımızın

kuruluşlar

özünü

bir

araya

değerini

gelerek

süne

Çiftçilerimizin,

probleminin önüne geçilmeli. Sivaslı köylümüzün
buğdayı
az alıcı

kalitesi

yem

olarak

artırılarak

iöylüden

gideri lmeli,

ıcılığıyla

gitmemeli.

alınıyor,

köylüm üzün

köylümüzün

buğdayım ızın
mağduriyeti

bilgilendirildiği eğitim toplantılarının daha sıklıkla

emekleri

boşa

düzenlenmesini borsamızdan talep ediyoruz.

bu kadar
ıldığında
veriliyor
ce borsa
nsilciliği

It s n *
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msilcilik
tir hale
azarımız
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rlerimiz,
aabzının

h ayvancı larımızın,

esnafımızın profesyonel, bilir kişiler tarafından
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Borsanın

çalışma

faaliyetlerinden,

üyelerin

ziyaret

edilerek

sorunlarının dinlemesinden borsa üyesi diğer arkadaşlar da bende
oldukça memnunuz. Üyelerle daha fazla ilgilenildiğini görüyoruz.
İlçelerdeki üyelerinde unutulmaması ziyaret edilmesi de güzef.f
Borsa üyeleri artık yöneticileri ve başkanı daha çok tanıyor.
Borsa

yö n e tim in d e n

k ö y l ül e r i mi z i n

borsaya

daha

çokl

yönlendirmek için çalışmalar yapmasını istiyorum. Borsanın ikili,
ilişkilerini kullanarak tarım ve köy işleri bakanlığı ile görüşmeleri
gerçekleştirip Sivas'ta ürün çeşitliliğinin artırılması ve daha çokf
ürün yetiştirilmesi için çalışmalar yapılmasını istiyoruz. İlimizde
yetiştirilen ürün sadece buğdayla sınırlı kalmasın, köylü bu konuda
bilinçlendirilsin.

HALUK YAĞCI- Toptancı

Ö ncelikle Ticaret Borsamıza yaptığı başarılı çalışmalardan!
dolayı teşekkür ediyorum. Bir hayvancılık ülkesi olarak daha kaliteli!
şartlarda hayvancılık yapılabileceğini düşünüyorum, bölgelere göre!
hayvancılık ıslahının yapılması gerekiyor.
Ö ncelikle

hayvancılık

kredilerinden

bahsetmek

istiyorum!

Hayvancılık sektörüyle alakası olmayan kişiler kendilerine ait olmayaıl
hayvanları kendilerinin gibi göstererek bankalar tarafından verilen bil
faizsiz kredileri alıp başka sektörler de kullanıyorlar. Bu konuda
bankaların

denetim lerini

artırmasını

takiplerini

sürdürmelerini

istiyoruz. Bu durum sonunda kredilere talepler giderek artıyor bu da
hayvan fiyatlarının daha da yükselmesine neden oluyor. Hayvancılık®
uğraşan asıl kişilerin bu kredilerden faydalanması gerekiyor.

İsmail TUNA - Kasap

yerlere

hayvancılık güzel bir noktaya gelebilir. Damızlık!

gelebilmesi için acilen hayvan pazarının faaliyete

ve besi hayvancılığı ilimiz de giderek gelişiyor!

geçmesi lazım. İlimiz hayvan pazarına kavuşursa

Bunu pazarlayabilmek, geliştirebilmek gerekiyor!

yetiştiriciler de hayvanlarını götürüp başka şehir

burada hayvan pazarının önemi bir kez dahal Seb

de satmak zorunda kalmaz, ilimiz de satışımızı

ortaya çıkıyor.

Sivas'

ta hayvancılığın

önemli

ME
Tel

gerçekleştiririz. Borsamızdan da ilimiz de hayvan

Ziraat Bankası, Ticaret Borsası, Yiyecek!

pazarının kurulması için yetkileri el verdiğince

Maddesi Yapanlar ve Satanlar Odası, Damızlık!

gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz.

yetiştiricileri birliği, İl Tarım Müdürlüğü diğer ilgili!

SU

kuruluşlar bir araya gelerek bir birlik oluşturup biri

Paş

Devletin erkek hayvan da kilo başı, ve
sağman

inekte verdiği destek üreticiyi tatmin

destek

etmiyor.

Destek konusu çok önemli, devletin

sektöründe olup ta gücünü kaybetmiş işletmelere!

hayvancı lı kl a

uğraşanlara

sahip

çıkm asıyla

sistem i

ol uştur abi li r .

Hayvancılık!

a

Tel

kefil karşılığı hayvan temin edilip, işletmelere!
destekolunabilir.

ŞU
Bal

Hayvancılık sektöründe gerekli destek olmadığı için
köylü köyden uzaklaştı. Dam ızlık yetiştirilmiyor bu da hayvan
sıkıntısına neden oluyor bu durumdan en çok biz kasaplar
etkileniyoruz.
ıret edilerek

Biz kasaplar olarak müşterilerimizin talebi doğrultusunda yerli

flarda bende

satıyoruz. Ancak büyük marketlerin ve esnafların bazıları ithal

li görüyoruz,

eti yerli et gibi göstererek düşük fiyata et satıyor. Böylece haksız

isi de güzel,

rekabet olmuş oluyor ve bizler geri planda kal iyoruz.

iyor.
T ab ii
daha

ço k

ithal

dengelenmesinde

iorsanın ikili

etle

ticaret

yerli

et

Borsamızın

arasındaki
büyük

fiyatın

katkısı

oldu.

Çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yem fiyatlarından da

; görüşmeler

bahsetmeden geçmek istemiyorum, yem fiyatlarının yüksekliği

ı/e daha çok

bizleri olumsuz etkiliyor.

\ız. İlimiz de
ü bu konuda

İlimiz de resmi bir hayvan pazarının bulunmaması

GAZİ ARSLAN - Kasap

hayvan bulma yönünde bizleri sıkıntıya düşürüyor. Sevkiyat
yasak

olduğu

için

köylülerimiz

hayvanlarını

getiremiyor.

Hayvan pazarı olursa hem tüccarlar hayvanlarını satmak için
şehir dışına gitmek zorunda kalmaz, hem de biz kasaplar daha
kolay hayvan temin ederiz. Şarkışla ilçemizde olduğu gibi resmi
bir hayvan pazarının il merkezinde de olması diğer şehirlerdeki
tüccarı da ilimize çekecektir. Böylece ilimize ekonomik olarak
dabüyükkatkı sağlanmışolur.
alışmalardan
daha kaliteli
ilgelere göre
k istiyorum,
i ait olmayan
ın verilen bu
Bu konuda
dürmelerini
ırtıyor bu da
layvancılıkla
r.

ir. Damızlık
ak gelişiyor,
ik gerekiyor

MERKEZ

r kez daha
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ısı, Yiyecek
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ı, Damızlık
ü diğer ilgili
luşturup bir
ayvancı l ık
işletmelere
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: 0 346 224 24 14

işletmelere
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SİVAS'TA TARIM

C
d
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V
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M eh m e t BEYKAYA
il Tarım Müdürü
Tarım sektörü, yapısı gereği işgücüne büyük
ölçüde ihtiyaç duymaktadır. Gerçekten de tarımsal

gerçekleştirildi.

neden

payı

olmuştur.

teknoloji

tanesine

örnek]

Bakanlık desteklerimizin katkıları ve bizim

dalgalanm alara

çalışm alarım ızla yem bitkileri üretim alanı 342.410

birikim inin

ve

dekar iken 2010 yılı sonu itibariyle 1.045.166 dekara

artışıyla pozitif bir büyüm e

çıkarılarak % 3 0 5 'lik artış sağlanmıştır. Bu artış göz ardı

yıllar

itibariyle

Tarımda

kullanım ının

birkaç

verecek olursak;

faaliyet bir yaşam biçimidir. Bu bağlamda, tarımın
istihdamdaki

Bunlardan

[
I

sermaye

edilm eyecek boyuttadır. Bu doğrultuda ülkemizde biri

gözlenmiştir.
Ü lk e ekonom isinin temelini oluşturan Tarım

ilk olan

Kaba yem ve ot borsasım

hayvanlarının

gösterir. Gelişm iş ülkelerde tarım sektöründe daha az

yanında 2010 yılın da 151.000 ton kaba yem fazlamız

nüfus

var. Bu durumda kaba yem fazlası olan tek il Sivas. Yeter

istihdam

n ü fusunu

edilm ekte

b e s le y e re k

sağlam aktadır.
ürünlerin %

ancak

bu

nüfus

s a n a y iy e

de

ham m adde

G e liş m iş

e k o n o m ile rd e

ülke

ihtiyacı

karşılanıyor ve

bunun

ki üretim olsun biz onu değerlendiririz, destekleriz.
Yine

tarım sal

75 inden fazlası işlenerek katma değeri

yem

kurduk, ilimiz

ve Sanayi sektörü birbirine paralel olarak gelişme

ülkem izde

ilk olarak

Sürü

Bakıcısı]

(Çoban) Eğitim projesi yaptık. G erek büyükbaş gerekse

daha yüksek ürün halinde tarıma dayalı sanayi ürünü

k ü çükbaş

olarak piyasaya sunulmaktadır.

vatandaşların köylerinde kalarak hayvancılığa devam

h a y v a n la rd a k i

a z a lm a y ı

engellem ek,

Sivas ülkemiz tarımına ekonomik olarak katkısı fazla

etmelerini sağlamak, hayvanların her türlü merada

olan bir ilimiz. Tarım ve hayvancılık potansiyeli olan

otlatılması, bakımı, idaresi, beslenmesi ve ufak tefek

ilim izde bu durumu değerlendirerek göreve geldiğim

hastalıklara

günden bugüne baktığımızda İl M üdürlüğü olarak

bilinçlenm esini sağlamak am acıyla eğitim düzenledik.

birçok

imza attık. Bu projelerin
ilk ol ar ak bi zi m t

projeye

ülkemizde,

çoğu

Eğitim

müdahaleler

gibi

konularda

sonunda çoban yem ini ettirilerek sertifika

i
(

M era ıslah çalışm aları kapsamında ilimizde

G ünü m üz

d ünyasında

36.661 dekar alanda ıslah çalışm aları tam am lanm ış ve

y e ğ le n e n

o rg a n ik

çalışmalar devam
çayır-mera

yem

ile

ülkem izde

daha

ü re tim in in

çok

ilim iz

de

Islah

çalışm alarında

yapılabileceğinin ön görüşünden hareketle organik

ıslah

yapılm ış,

tarım

etmektedir.
bitkileri

ve

ürün

dışa

projesine

2006

yılında

start

verilm iş

ve

bağımlılığı azaltmak adına kapatılan Köy Hizmetleri

başlangıçta 600 dekarlık bir alanda yapılan bu üretim

Araştırma

kısa

Enstitüsü

e lin d e k i

Ş a rk ış la

Ü re tm e

istasyonunu Müdürlüğüm üz bünyesine katarak " O tlak

zaman

da' 133.180

dekar

alana

ulaşılarak

sağlanmıştır.

Gazel

M eyveciliğ i geliştirme projesi kapsamında 7

Boynuzu"nda seleksiyon ve hat seçimi çalışm aları

örnek m eyve bahçesi tesisinin yanında 329.500 adet

tamamlanmış tescil aşamasına gelinmiştir. M era ıslah

fidan dağıtımı yapılmıştır. İlim iz genelinde bu çalışma

ayrığı,

Kılçıksız

çalışmalarında
çalışması

Brom,

Nohut

kullanılan

bir

ilk

olup

ilk

G eveni

çayır-mera
defa

ve

yem

bitkileri

kamu/özel

sektör

ile

1.100

adet

k ap am a

m e yv e

b ahçesi

tesisi

gerçekleştirilmiştir.
Su ürünleri üretimini geliştirme çalışmaları

tarafından böyle birçalışm a yapılmıştır.
Bitkisel üretimde önemli gelişmeler kaydettik.
Özellikle de patates tarımında. 2005 yılında 11 bin

sonucunda 2002 yılında 228 ton üretimden 5.124,5
ton üretime ulaşılarak % 2,247 artış sağlanmıştır.

dekar

İl M üdürlüğüm üz bünyesinde " H ayvancılık

ş e k ild e

Yatırım O fisi" kurulmuş ve bu konuda yatırım yapmak

yönlendirerek bu sonucu elde ettik. Patates Üreticileri

isteyen yatırım cılara yer seçim inden hayvan alımına

dekar

olan

patates

seviyesinde.

ü retim im iz

Ü r e t ic ile r im iz

60

doğru

bin
bir

birliği kurduk. Bu biriik Türkiye de bu konuda ilk birlik.

kadar

Bu çalışmalarımız sonucunda

çalışm alar neticesinde bu sene uygulam aya

Bakanlığım ız

ilimizi

Hububat ana üretim grubuna alternatif olması
yine

"Yağlı

Tohumlu

Bitkiler

Üretim ini

Geliştirme Projesi" uygulanmıştır. 2006 yılın a kadar
ilde yağlı tohumlu

bitkiler üretimi

aşam ada

yard ım cı

43.348.131

TL tutarında

kredi kullanm ak üzere

değildir.
İl Tarım M üdürlüğü olarak Sivas'a dolayısıyla

demonstrasyon
ül ke

dekar alana çıkarı İmiş ve çalışm alar devam etmektedir.

çalışm alarım ızla devam edecektir.

tarımına

katkılarımız

yeni

proje

u m
Bal Köpüğü

umıl
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Bu

konulan

başvuru yapmıştır. Bu sayıda önem senm eyecek bir sayı

çalışmalarını geçmez iken yapılan ve projeler ile 1.455

ZARA

olunm aktadır.

sıfır(O) faizli kredi kullanım ında; ilimizden 679 kişi,

patates tohumu üretim merkezi ilan etti.
amacıyla

her

Q

Petekli Kase Bal 1000 gr.

ve

TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun aldığı ödüllero
Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 'altın hizmet madalyası mıj

TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Türkiye - Ukrayna ilişkilerinin gelişmesine sağladı'
katıklardan dolayı, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından altın hizmet madalyası takıldı. 26.01.2011
Ukrayna Kiev
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin açılışında Hisarcıklıoğlu'na onursal doktora
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, İzmir Ekonomi Üniversite;
tarafından onursal doktora diploması verildi. İEÜ 9. Akademik Yılı açılış törenine katılan Hisarcıklıoğlı
'yönetim ve girişimcilik' konusunda ülkeye ve insanlığa yaptığı katkılardan dolayı yönetim dalında buna layı
görüldü. Hisarcıklıoğlu, kendisi için TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki mütevelli heyeti başkanlıj
görevinin, TOBB başkanlığı görevinden daha değerli olduğunu söyledi.

KTÜ'den Hisarcıklıoğlu'na Fahri Doktora
Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na Fahri Doktor
Ünvanı verildi. "Dünyadaki Ekonomik Kriz ve Türkiye'ye Etkileri" konulu sunumdan sonra düzenlenen töre'
ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen tarafından TOBB Başkanı M. Rifa
Hisarcıklıoğlu'na Fahri Doktora Ünvanı verildi.
18 EKİM 2008, TRABZON
Ayrıca Hisarcıklıoğlu, birçok ülke ve seçkin örgüt tarafından da ödüle layık görülmüştür. Bunlardan bazıları;
-Avusturya Büyük Altın Liyakat Nişanı -(19.03.2009)
- İtalya Devlet Nişanı -(02.06.2006)
-Moğolistan İlham Nişanı -(04.06.2004)
-Karadeniz Teknik Üniversitesi Fahri Doktorası -(18.10.2008)
-İzmir Ekonomi Üniversitesi Fahri Doktorası - (05.10.2009)
-Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Onur Nişanı -(05.05.2006)
- Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Onursal Üyeliği -(29.09.2009)
-Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Onur Nişanı -(14.02.2005)
-Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Katkı Sertifikası -(26.04.2005)
-"Popular Science" Dergisi "Özel Bilim Ödülü" -(23.03.2008)
- Romanya Ticaret ve Sanayi Odası "Yılın İşadamı Ödülü" -Sosyal Bilimler Lisesi Bilim ve Teknoloji Kulübü
"Yılın Sosyal Bilimcisi Ödülü"-(13.06.2007)
- Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) OnurÖdülü -TürkiyeCumhuriyeti Başbakanı tarafından
verilen Üstün Hizmet Ödülü -İslam Ticaret ve Sanayi Odası Üstün Hizmet Ödülü-(25.10.2002)
-Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından verilen Takdir Ödülü -(27.06.2004)
-Türk-Amerikan İşadamları Derneği Onursal Üyeliği -(08.05.2004)
-Economist Dergisi "Sivil Toplum Örnek Ödülü"-Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği "Turgut Özal
Ekonomi Ödülü" -29.12.2009

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun görevleri
Güçlü bir uluslararası misyona sahip olmasından dolayı, dünyadan ve uluslararası iş örgütlerinden
meslektaşları ile sıkı ilişkiler içindedir. Hisarcıklıoğlu, birçok uluslararası iş örgütünde önemli görevler
üstlenmiştir.

Bunlardan bazıları;
Avrupa Odalar Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcılığı, 2009-2011
Balkan Odalar Birliği (ABC) Başkanlığı, 2007-2008
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) Başkanlığı: 2007-2010
CACCI - Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

ersitesi

Doktora
?n tören
/t. Rifat

Hisarcıklıoğlu :

“YÖREX EXPO’ya dönüştürülmeli”
2.

Yöresel

açılışında

Ürünler

Fuarı'nın

TO BB

Başkanı

konuşan

(YÖ REX)
M.

Rifat

; bunlar bilinmiyor. Bilinmediği için de ithal ürünler
arasında sıkışıp kayboluyor. Halen 140 yörenin

Hisarcıklıoğlu, ürünlerin mutlaka şehirlerin adıyla

ürünü,

markalaşmasını önerdi. Antalya Ticaret Borsası ve

durumda. Ama bu yetmez"dedi.

Antalya

Ticaret

ve

Sanayi

O dası'nın

ülkemiz

yurtdışında

tescil

almış

-"Yoğurda sahip çıkamadıkfransızlar sahip çıktı"

verdiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, YÖ R EX 'in bir yıl
bir yıl

coğrafi

büyük

düşünerek YÖ R EX 'i EXPO 'ya dönüştürme görevi
yurtiçinde,

içinde

düzenlenmesini

tavsiye etti.

Yıllardır Anadolu'da yapılan yoğurda bile
sahip çıkılamadığından yakınan

Hisarcıklıoğlu,

I şunları söyledi:

Y Ö R EX 'in akıl ve alın terinin döküldüğü
yer olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, yöresel

"H ep im iz

küçükken

annem izin

yoğurdumuza reçel, pekmez kattığını ve bize öyle

ürünleri dünya çapında markalaştırmanın yolunun

yedirdiğini

tescil edilmesinden geçtiğini belirtti.

sunamadık. İşin ilginci, yoğurdun tatlı ile karıştırılıp

hatırlarız. Ama bunu

biz dünyaya

Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve

yenilmesi de bize ait. Ama annelerimizin bu büyük

Sanayi Odası ile Antalya Batı Akdeniz Ekonomisini

icadını biz dünyaya yayamadık. Sonra Fransızlar

Geliştirme

bunu becerdiler ve bütün dünyaya ve yoğurdun

Vakfı'nca

düzenlenen

2.

Yöresel

Ürünler Fuarı (YÖ REX) başladı.

I asıl

vatanı

olan

ülkemize

meyveli

yoğurdu

Antalya EXPO Center'de düzenlenen fuarın açılış

yediriyorlar. Dünyanın en güzel peyniri, kaşarı

törenine T O BB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,

bizde. Ama Ezine, Erzincan peynirini, Kars kaşarını

M H P Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay, eski

değil, ithal olanını biliyoruz. Biz kendi değerimizi

C H P Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya Vali

bilmez, sahip çıkmazsak, işte böyle hazırdan yiyen

Yardımcısı Fuat Ergün, AK Parti Antalya Milletvekili

oluruz. Dolayısıyla, bu önemli fuarın, önce tanıtım,

Sadık Badak, C H P Antalya Milletvekili Osman

sonra

Kaptan, M H P Antalya Milletvekili Mehmet Günal,

büyükfaydası olacağına inanıyorum"

da

markalaşmanın

gelişmesi

açısından

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habip Asan ile diğer

-Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habip Asan

yetkililer katıldı.
T O BB
açılışta yaptığı
şehi rl eri n

Başkam

M.

Rifat Hisarcıklıoğlu,

konuşmada,

adıyla

ürünlerin

mar ka laş mas ın ı

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habip Asan

mutlaka

da

önerdi .

farklılıkları ve yerel değerleri ortadan kaldırdığını

küreselleşme

olgusunun

Hisarcıklıoğlu, "Kars'ın kaşarını dünyaya tanıtsak,

belirterek,

Hollanda, Fransa'nın peyniri hepsini sallarız"dedi.

gerçekleştirilen Y Ö R EX

Hisarcıklıoğlu, yöresel ürünlerin Ortadoğu
pazarına

sunulabileceğini

belirterek,

"Ortadoğu'nun gıda ithalat pazarı 30 milyar dolar.
Bizde bu lezzetler varken

niye burada pazar

bulamayalım"diyesordu.

sahip

Enstitünün

çıkıldığını

YÖREX

Fuarı'nın

dünyada
de

Fuarı'nın

göstergesi
yerel

bütün

katkılarıyla
bu değerlere

olduğunu

değerlerin

söyledi,
geleceğe

taşınmasında önem taşıdığını dile getiren Asan,
ulusal,

yerel

değerlerin

korunm asında

ve

| tescillenmesinde coğrafi işaretlemenin önemini

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi

il il

gezdiğini ve her yerde "D aha fazla kazanmak

dile getirdi,
T ü rkiye'd e

coğrafi

işaretlemeyi

istiyorsanız bunun yolu, yaptığınız iş ne olursa

yaygınlaştırmak için yerel kuruluşlarla işbirliğine

olsun, bunu marka haline getirmektir" dediğini

hazır olduklarını ifade eden Asan, "G ü çlü bir ülke

kaydederek, "Artık sadece üretmek de yetmiyor,

markası oluşturmak istiyorsak, ulusal ve yöresel

ürettiğini tanıtacaksın,
için

de

kaliteye

ve

pazarlayacaksın.

Bunun

ürünleri aracı kılmak istiyorsak, coğrafi işaretler

mar kal aşmaya

önem

olmalıdır. Coğrafi işaretlerle yöresel ürünlere pazar

vereceksin"diye konuştu.
Anadolu'da,

oluşturmak hepimizin hedefi olmalıdır"dedi.

yöresinin

adıyla

tanınan,

tescillenen çok sayıda gıda, el sanatı ve sanayi
ürünü olduğunu belirten

Hisarcıklıoğlu, "Am a

-Yöresel ürünlerin markalaşması
ATSO Başkanı Osman Çetin Budak da oda
Ve borsalar olarak Türkiye'nin tarihi ve kültürel

ürünler
yörenin

almış

zenginliğini ekonomik zenginliğe dönüştürmeyi

çeken Çandır, fuarın bu kapsamda önemli bir bilinç

amaçladıklarını ifade ederek, ancak bu özelliklerle

yaratacağını kaydetti.

küresel

-Diğer konuşmalar

ülkelerle

yarışarak

zenginleşeceğini

söyledi.

MHP

Korumaya ve geliştirmeye çalıştıkları

Genel

Başkan

Yardımcısı

Tunca

unsurun

Toskay da Türkiye topraklarının hayran olunacak

kalite olduğunu, bu amaçla ısrarla marka konusu

ölçüde çeşitliliğe ve zenginliğine sahip ürünler

üzerinde

yetiştirdiğini

durduklarını

dile

getiren

Budak,

belirterek,

kendilerinin de il ve ilçelerin yöresel ürünleriyle

nedeniyle

markalaşması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

olduğunu vurguladı.

Budak, yöresel ürünlerin stratejik öneme sahip

bu

Anadolu'nun

zengin

özellikleri

mucize

coğrafya

Türk tarımının küçük çiftçi ağırlıklı yapısı

olduğunu, Türkiye'nin 2023 yılında turizmde 50

nedeniyle çok sıkıntıda olduğunu

milyar turist hedefine ise sadece kum, deniz,

Toskay, şöyle devam etti:

güneşle

ulaşmasının

m üm kün

ifade eden

ol madı ğı nı

"Ürünlerin karlı üretilebileceği ekonomik

belirterek, "Yöresel ürünlerimiz turizmin gelişmesi

ortamı yaratmalıyız. Tarımda bütüncül yaklaşımı

açısından önem taşıyor.

Kültür ve gastronomi

ele almalıyız. Dünyanın en gelişmiş ülkesinden,

turizminin yöresel ürünlerle zenginleşmesi için

daha az gelişmişine kadar bütün ülkeler tarım

daha çok çaba harcamalıyız. Fikri mülkiyet hakları

kesimini kollar ve destekler. Bütüncül yaklaşımı,

marka ve coğrafya korunarak daha ileri noktaya

koruma ve destek stratejisini beraber yürütmeye

taşınmalı. Yöresel ürünler geliştirilmelidir" diye

ihtiyacımız var."

konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak
ise ATB'nin bu fuar fikrini hayata geçirmesi ve

-ATB Başkanı Ali Çandır

geliştirilmesinin

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da
"Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla başlayan
çalışma

sonucunda,

yöresel

ürünler

b ü n yesin d e

Enstitüsünün

C H P Antalya Milletvekili Osman Kaptan
da

Anadolu'nun onbin yıllık birikimini, el

dile getirerek, T O BB

Ü rü nl er

kurulması fikrini de desteklediklerini söyledi.

projesini

geliştirdiklerini belirtti.

önemini

Yöresel

yerli

ürünlerin

iç

ve

dış

pazarda

desteklenmesinin önemini dile getirdi.
Antalya

eıneği-göz nuru yöresel ürünleri, dünyaya tanıtma,

Vali

V ekili

Fuat

Ergün

ise

ve yayma konusunda herkese görev düştüğünü

Antalya'nın turizmin yanı sıra tarım kenti olduğunu

ifade eden Çandır, "Yöresel ürünler piyasasının,

dile getirerek kentin tarihi,

gelişmiş dünya ekonomilerindeki en az 200 milyar

güzelliklerini sıraladı. Ergün, kentlerin ve yöresel

dolarlık hacmini ve sadece Fransa örneğindeki

ürünlerinin

yüzde

vurgulayarak bu amaçla düzenlenen fuar için

30'u

ihraç edilen,

30

milyar dolarlık

büyüklüğünü düşünürsek, Anadolumuzun eşsiz
bulmak

gerektiğini,

sizler

de

takdir

Patent

Enstitüsünün

önem ini

Konuşmaların ardından törene katı lanlar
fuarı gezerek Türkiye'nin birçok iline ait yöresel
ürünleri inceledi. Konuklar yöresel gıda ürünlerini

edersiniz sanıyorum"diye konuştu.
Türk

m arkalaşm asının

emeği geçenlereteşekküretti.

birikimini, ve potansiyelini harekete geçirmenin
yollarını

kültürel ve doğal

yaptığı

bir

de tattı.

araştırmaya göre, coğrafi işaret alabilecek en az 2

Bu

arada,

Hisarcıklıoğlu,

bin 500 adet yöresel ürüne sahipken bunların

türküsünü Y Ö R EX 'e armağan eden ve fuara destek

sadece 139'unun coğrafi işaret aldığına dikkati

veren Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'ye
plaket takdim etti.

Anadolu'dan

geldik

G Ü R Ü N T E M S İL C İL İĞ İM İZ A Ç IL D I
Sivas Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

O da l a r

ve

Borsalar

Birliği

Gürün

Şubesi

Gürün Şubesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

açılmaktadır. Bu temsilcilik bizler için oldukça

Merkezi

önemlidir. Bize bu fırsatın verilmesi ayrıca birgurur

Sivas'ta

bulunan

Türkiye

Odalar

ve

Borsalar Birliği Gürün şubesinin açılışına Gürün

kaynağıdır.İlçemize bu fırsatı veren Türkiye Odalar

Kaymakamı

ve Borsalar Birliği Sivas Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer

KALAYLI,

Mehmet AKTAŞ, Suçatı

Belediye

Belde Başkanı

Başkanı
Nazım

Abdulkadir

H A ST A O Ğ LU 'n a teşekkürü bir borç

TAKÇI, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sivas

biliriz.Bu

Yönetim

farkında olup elimizden gelen her şeyi yapmaya

Kurulu

Başkanı

Abdulkadir

nedenle bizlere düşen sorumluluğun

H A ST A O Ğ LU , Ak Parti Gürün İlçe Başkanı Levent

gayret edeceğiz.İlçemizin

G Ü R B Ü Z ,G ü rü n

katkıları olduğunu düşündüğümüz bu temsilciliği

Sanayici

İşadamları

Dernek

kalkınmasına

büyük

Başkanı Ali Rıza D EM İR SO Y ve Yönetim Kurulu

Gürün'de açmak bizlere ilersi için büyük bir fırsat

üyelerinin yanı sıra kalabalık bir davetli topluluğu

yaratmaktadır.Biz Gürünlüler olarak bu değerin

katıldı.

farkındayız.Bizler Sivas Türkiye Odalar ve Borsalar
Gürün

Birliğinin desteğini ilçemizde görerek elimizden

Sanayici ve iş Adamları Dernek Başkanı Alirıza

gelen her şeyi yapacağımız inancındayız.Bugün bu

D EM İR SO Y şunları ifade etti; Gürün Sanayi ve

açılışın

Açılış

konuşmasında

Söz

alan

destekleyicisi

olan Türkiye Odalar ve

Ticaret Odası temsilciliğinin yaklaşık bir yıl önce

Borsalar Birliği Sivas Yönetim

ilçemize

A b d u lk ad ir

şube

çalışm alarım ıza
H A ST A O Ğ LU '

kazandırmasın dan
devam

nun

ederek,

katkılarıyla,

sonra

Abdulkadir

Sivas

Türkiye

Kurulu

H A S T A O Ğ L U 'n a

Başkanı
Gürün

Kaymakamımız Ömer KALAYLI'ya ve Belediye
Başkammız Mehmet AKTAŞ'a,

Gürünlü sanayici

ve iş adamları derneği üyelerimize huzurlarınızda

H A ST A O Ğ LU ;

bir

açmamız geç kalmış bir olaydır, ama biz bir şey

kez

daha

şükranlarımı

sunuyor

hepinize

ilçenin geleceğine yönelik oldukça önemli bir

daha çok hizmet almak istiyoruz bu hizmetlerde de

kazanım

Belediye

gecikmeler oluyor bize temsilcilik açar mısınız

Başkanı Mehmet AKTAŞ, ilçenin son birkaç yıldır

olduğunu

dediler biz bu tekliften de çok memnun olduk ve bu

ciddi bir rağbet gördüğünü hatırlatarak, İlçemizde

temsilciliğin açılmasına kararverdik.Tüm Gürün'lü

yatırım

hemşerileriırıize hayırlı uğurlu olsun.

amaçlı

aktaran

oldukça

Gürün

hareketli

bir

süreç
cazibe

Gürün Kaymakamı Öm er KALAYLI; Böyle

merkezi olarak görülen Gürün, artık kabuğunu

bir faaliyetin ilçemizde yapılması ilçemizdeki iş

kırmıştır.

adamlarının daha da şirketleşeceğine ve çalışma

Dışarıdan
Her

türlü

yaşanan

bakıldığında
yeniliğe

bir

açık

gelişmelere

bir

bölge

bakıldığında

apaçık ortadadır. Bundan memnuniyet duymamak
mümkün değil.dedi.
Yönetim

Başkanı
bir borç
ululuğun
yapmaya
ı büyük
msilciliği
bir fırsat
değerin
i Borsalar
ilimizden
3ugün bu
dalar ve
Başkanı
Gürün
Belediye
| sanayici

Kurulu

alanlarında

daha

etkin

hizmet

alarak

işlerini

hızlandıracaklarına inanıyorum.Böyle bir hizmeti
İlçemize kazandıran,emeği geçen herkese teşekkür

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sivas

eOdalar

temsilciliği

yaptı. Bir araya geldiler birleştiler dediler ki biz

olduğumuz

oldukça

bu

Gürün'e kazandırılan her yeni mekânın

yaşıyoruz.

birgurur

bugün

yapmadık Gürünlü iş adamları kendileri bir şey

teşekkür ediyorum.

Şubesi

Aslında

Başkanı

Abdulkadir

ediyorum. İlçemiz hayırlı olsun dedi.

Ş A R K IŞ L A T E M S İL C İL İĞ İM İZ A Ç IL D I
Borsamız Ticaret ve sanayi odasıyla birlikte

ayağına getirdik" dedi. Şarkışla11ların temsilciliğe

Şarkışla' da temsilcilik açtı. Gürün ilçemiz de

sahip çıkmasını isteyen Hastaoğlu “ üye sayımızın

açılışını

artmasını temenni ediyorum, temsilcilik şarkışla'

gerçekleştirdiğimiz

borsa

şubemizin

ardından ikinci şubemiz de hizmete başlamış oldu.

ya hayırlı olsun" dedi.

Şarkışla Kaymakamlık binasında hizmet verecek
olan

te m silc iliğ in

açılış

tö ren ine

Şarkışla

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı

Osman

Yıldırım

ise

"

ilçelerimizin

Kaymakamı Salih Ayhan, Şarkışla Belediye Başkanı

potansiyellerini biliyoruz, bundan faydalanmamız

Kasım Gültekin, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu

gerekiyor, Sivas'ın yeniden güçlenebilmesi için

Başkanı

Abdulkadir

Hastaoğlu,

TSO

Yönetim

Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ile Ticaret Borsası
ve T S O üyeleri katıldı.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin

Törenin açılış konuşmasını yapan Şarkışla
temsilcisi
Şarkışla

Osman
da

ki

Aydın

üyelere

temsilcilik
daha

sayesinde

hizmet verecek

olmaktan mutlulukduyduklarını söyledi.
Yönetim

Kur ul u

ilçelerimizdeki vatandaşlar çevre iller yerine il
merkezinden alışveriş yapmalı" dedi.

Başkammız

Abdulkadir

Hastaoğlu'da "üye sayımızın en çok olduğu il
Şarkışladır, bu temsilcilikle hizmeti üyelerimizin

ise Şarkışla' mn güçlü yanlarından bahsederek,
Türkiye' nin 2. büyük hayvan pazarının Şarkışla' da
ku ruld uğunu

b e lirtti.

G ül tek in

"tarım

ve

hayvancılık açısından önemli potansiyele sahibiz,
ilçemizi zirveye taşımak için potansiyellerimizi iyi
değerlendirmeliyiz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Şarkışla
temsilciliği törenle hizmete açıldı.

T İC A R E T B O R S A S IN D A N
E M N İY E T M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü ’N E Z İY A R E T
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir

Seyhan'a ve emniyet teşkilatına teşekkür ederek,

Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Emniyet

emniyet teşkilatının 166 kuruluş yıl dönümünü

Müdürü Ahmet Kemal Seyhan'ı ziyaret ederek

tebriketti. Halkın huzuru ve rahatı için çalıştıklarını

Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 166. yılını tebrik

dile getiren Sivas Emniyet Müdürü Ahmet Kemal

etti.

Seyhan

da,

Sivas'ı

daha

yaşanabilir bir hale

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 166.

getirmek için emniyet teşkilatının çalışmalarını

yılı münasebetiyle, Sivas Ticaret Borsası Başkanı

sürdürdüğünü belirtti. Seyhan, "Bizlere her zaman

Abdulkadir Hastaoğlu, II Emniyet Müdürü Ahmet

destek olan Sivas Ticaret Borsasına desteklerinden

Kemal Seyhan'a ziyarette bulundu. Sivas halkının

ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Halkımızın

güven

huzur ve güvenliği için bütün kurumlarla birlikte

içerisin de

yaşam ası

için

fedakârca

görevlerini yerine getiren ve gece gündüz demeden

çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

çalıştıklarını belirten Hastaoğlu, II Emniyet Müdürü

EYYURDU
m w t
C A FE

♦ İçli Köfte

♦ Kahve

♦ Mantı

♦ Çay

♦ Gözleme

♦ Kola - Ayran

♦ Börek

♦ Nargile

♦ Çorba

^/Cct/MMu
SirerCad. KurtoğluApt.
K a t : 2 Daire :3
(Finansbank Üstü) - SİVAS
Tel : 0.346 225 13 05

Beş Engelliye Tekerlekli Sandalye Verildi
Sivas Ticaret Borsası, yürüme özürlü olan 5 engelliye tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Ticaret
Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Imre öncülüğünde
gerçekleştirilen sandalye dağıtım töreninde duygulu anlar yaşandı. Sivas Ticaret Borsası'nın hayırseverler ile
engelli vatandaşlar arasında aracı olduğunu söyleyen Hastaoğlu, 5 ailenin yüzünü güldürdükleri için mutlu;
olduklarını dile getirdi. Hastaoğlu 'Sivas Ticaret Borsası olarak sosyal bir faaliyet başlatmış durumdayız. Bu
yardımı Ortapedik Engelliler Derneği'nden bize gelen talep üzerine yaptık ve böyle bir faaliyette bulunmaktan
son derece mutluyuz.' dedi. Ortopedik Engelliler Dernek Başkanı Mehmet İmre ise 'B ir tekerlekli sandalye bir
hayat demektir. Sorumluluğunu bilen herkese teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu. Hastaoğlu ve İmreJ
konuşmalardan sonra 5 yürüme özürlüye tekerlekli sandalyelerini verdi. Engelliler, kendilerine bu imkanıı
sağlayan herkese teşekkür etti.

'

Ö Z L E M E T VE PİLİÇ M A R K E T

Paşabey Mah. Arap Şeyh Cad. Fatih Apt. Altı - SİVAS
Tel : 0.346 221 09 36 Fax : 0.346 222 44 33
Gsm : 0.532 263 53 62

DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN
DİKKATİNE!

A.Tarık GÜNHAN
YÖN. KUR. MUHASİP ÜYE

Bilin d iğ i

üzere,

6111

sayılı

Bazı

asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal

za mmı

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve

vazgeçilir." Şeklindedir.

Diğer

Yine aynı kanunun 18 nci maddesinin birinci

Bazı

Kanun

ve

Kanun

H ü km ü n de

gibi

a la c ak l ar ı n

fıkrasının

Kanun,

yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna

Gazetede

Kanunun 17 nci maddesinin on birinci
(a)

(11)

a)

Bu

Kanunun

kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları şarttır"

neşredilmiştir.
fıkrasının

bendi:"

ta h silin d e n

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
25 Şubat 2011 tarihli Resmi

(a)

fe r'i

bendi

; "(11)

a)

Bu

Kanunun

denilmektedir.
Dolayısıyla, anılan Kanun hükmü gereği;

yayımlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği

•01 Mart 2011 tarihinden itibaren altı ay içinde

halde ödenmemiş olan

;18.05.2004 tarihli ve

(altı aylık sürenin son günü tatile rastladığı için,

51 74 sayılı Türkiye O dalar ve Borsalar Birliği ile

tatili takip eden ilk iş günü 2 Eylül 2011 akşamına

Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre

kadar) aidat borç asıllarının tamamının ödenmesi

üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da

halinde, bu borçlara uygulanan gecikme zammı

Türkiye O dalar ve Borsalar Birliğine olan aidat

tahsil edilmeyecektir.

borçlarının tamamını; bu kanunun yayımlandığı

•25 Şubat 2011 tarihinden önce ödenmiş aidat

tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı

borcu asıllarına isabet eden gecikme zamları

içerisinde

ödemeleri

halinde

bu

ay

alacaklara

tahsil edilmeyecektir.

uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı

Bu koşullar altında odamıza olan borcunuzu

gibi

ödemek için yukarıda belirtilen tarihler dahilinde

fer'i

alacakların,

alacak

ası Harını n

bu

Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya

borsamıza

tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç

olacaktır.

başvurmanız

Saygılarımla,

kendi

menfaatinize

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ TEBLİĞİ YAYINLANDI
Tarım Bakanlığınca üreticilerin finansman
ihtiyaçlarının

uygun

koşullarda

amacıyla 2004 yılından

itibaren

karşılanması
kullandırılan,

düşük faizli kredi uygulamasına 2011 yılında da

1-Hayvansal Üretim
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
On

baş

ve

üzerinde

dam ızlık

sütçü

sığır

yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin

devam edildi. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım

kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen

Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, gerçekleştirilecek

yetiştiriciler yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

ve toplam 9 kalemde bir çok tarımsal faaliyet

• Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği

alanını

tarımsal

On baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği

maliyetlerin azaltılarak, üreticinin gelir seviyesini

işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on

kapsayan

bu

uygulama

ile

yükseltilmesini hedeflendi.
H ayvancılık

ve

baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere
tarımsal

konularında % 1 0 0 diğer konularda %
indirimi

sağlayan ve

12 Mart 2011

sulama
50 faiz
tarihinde

yayınlanan 2011/17 sayılı uygulama Tebliğinde
belirtilen

te knik

kriterler

kapsamında

kullanılabilecek olan, düşük faizli kredilerinden

yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

• Damızlık düve yetiştiriciliği
Elli

baş

ve

üzerinde

işletme

kurmak

veya

işletmesinin kapasitesini elli baş üzerine çıkartmak
isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi
kullandırılacak.

işletme kredileri için 2 yıl, yatırım kredileri için ise

• Büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

7 yıla kadar vade ile faydalanma imkanı sağlandı.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde inek/dişi manda

Hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerinden kontrollü

için

örtü altı tarım, sulama, iyi tarım, organik tarıma

yetiştiriciliğinde koyun için en az elli baş, keçi

kadar bir çok tarımsal faaliyeti içine alan düşük

(saanen, Kilis, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl

faizli

keçisi

kredi

uygulam asında;

hayvancılık

ve

on

baş

ırk

ve

ıslahı

üzerinde,

am acıyla

küçükbaş

belirtilen

hayvan

ırklarla

kontrollü örtüaltı tarım konusunda üst limit 7.5

melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az

milyon TL, sulama yatırımlarında 1,5 milyon TL. iyi

yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmak

tarım, organik tarım ve su ürünleri için 3 milyonTL,

isteyen veya

sertifikalı tohum, fide, fidan.arıcılık ve kanatlı

üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve

sektörü için 1,5 milyon TL ve mekanizasyon ve

işletme kredisi kullandırılır.

diğer konularda 500.000 TL olarak belirlendi. Yeni

• Büyükbaş hayvan besiciliği

yatırım

uygulamalarını

On baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak

büyütmek isteyen üreticilerimiz açısından önemli

veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine

bir katkı sağlayacak uygulama kredi konuları ve

çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme

genel esasları şunlar:

kredisi kullandırılır.

yapmak

veya

mevcut

kurulu

işletmesini bu kapasiteler

3-Kontrollü örtüaltı tarımı

• Küçükbaş hayvan besiciliği
Yüz

baş ve

üzerinde

küçükbaş

hayvan

besi

Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir

işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini yüz

dekar

baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere

Üretim inin

yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Yönetmelik'e uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği

• Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı

yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt

Projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri

Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile

yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve

h azırladıkları

havuz

m üdürlüklerince

gibi

her türlü

su

ürünleri

yetiştiricilik

b üy ü kl üğü nd ek i
Kayıt

Altına

seralarda

Örtüal tı

Alınması

Hakkında

projeleri

Bakanlık

onaylanan

sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu

işletmelere,

sistemlerin

yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

kapalı

devre

üretim

sistem ine

alım ı

Bakanlıkça

konusunda

verilen

belgesine

ve/veya

belgesine

sahip

su
su

yatırım

ürünleri
ürünleri

üreticilere,

kredisi,

yetiştiricilik
kuluçkahane

üretimde

ihtiyaç

projeleri

i l/i l çe

kurulacak

çerçevesinde

4-lyi tarım uygulamaları

dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile aletekipman

onaylanan

yeni

İyi

Tarım

esasları

Uygulamaları

dahilinde

Hakkında

bireysel

Yönetmelik

(gerçek veya tüzel

kişiIik)veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis)
sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları

duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme

kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere

kredisi kullandırılır.

yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

5-Orgarıik tarım

Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı
yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı

Organik Tarım Kanunu ile Organik Tarımın Esasları

gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitesinin

ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde

korunması amacıyla muhafaza odalarının yapımı

organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi

ile

üretim ini

buz

makinesi

izlenm esine
özellikleri

alımı,

yö n elik

taşıyan

balıkçı

gemilerinin

Bakanlıkça

gemi

takip

belirlenen

cihazları

ile

yapan,

ambalajlayan,

ürünü

pazarlayan

toplayan,
veya

bu

işleyen,
faaliyetleri

yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve

elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut

işletme kredisi kullandırılır.

balıkçı

6-Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan ve
standart fidan üretimi

gem ilerinin

tadilatı/m odernizasyonu

konularında yatırım kredisi, takip ve kayıt cihazları
için

ihtiyaç

duy ul an

işletm e

g id erlerin in

finansmanı için işletme kredisi kullandırılır.

Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı
tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi yapan

•Kanatlı sektörü

özel

sektör

yetkilendirilmiş

tohumculuk

Kanatlı sektöründe et tavuğu, yumurta tavuğu,

kuruluşlarına ve/veya sözleşmeli üretim yapan

hindi, kaz, ördek ve bıldırcın ile ilgili damızlık

gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi

ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerden asgari;

kullandırılır.

etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta
hindi

7-Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohum, fide,
fidan ve standart fidan kullanımı

kaz, ördek veya

Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak

bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri

bitkisel üretim yapan üreticilere işletme ve yatırım
| kredisi kullandırılır.

tavuğu

yetiştiriciliğ in d e

yetiştiriciliğinde

2.500

5.000

adet,

adet,

kapasitelerde üretim yapacak tüzel veya şahıs
işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

• Arıcılık
Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve
daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya

8-Tarımsal mekanizasyon
Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilm esi için
| üreticiler tarafından kullanılan ve Tarımsal
Mekanizasyon Araçlarının

Kredili Satışına Esas

mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine

Deney ve Denetimlerle ilgili Tebliğ esaslarına göre

çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi

zirai

kullandırılır.

mekanizasyon araçları için, traktör ve biçerdöver

2-Tarımsal sulama
Tarlaya getirilen
amacıyla,

kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal

suyun tarla

b a sı n ç l ı

s ul a m a

de dahil olmak üzere yatırım kredisi kullandırılır.
içine dağıtılması

9-Diğer üretim konuları

s i s t eml e ri n in

Karar da belirtilen üretim konuları başlığı altında

(damla/yağmurlama sulama sistemleri) kurulması

yer almayan bitkisel üretim ve hayvansal üretim

konusunda yatırım kredisi kullandırılır.

konularında faaliyette bulunan üreticilere, üretim
konularındaki

ilgili

mevzuatları

yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

çerçevesinde

—

— -----------------r - :
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TOBB Ata’nın huzurunda
Türkiye O dalar ve Borsalar Birliği'nin (T O B B) 66. Genel Kurulu ,T O B B Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında T O B B Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları,
delegeler, Kadın Girişim ciler Kurulu ve G enç Girişim ciler Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret
ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundular.

Hisarcıklıoğlu Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazdı:
^ütfük A ta tü rk ,
“lü rA iy e O d a la r ve S o n a la r b it liğ i'n in tföneticileri ve deleçeleri o la ra A . 6 6 . Çenet "K u ru lu m u f once&i
h u fu ru n u jd a yif.
'7 ü rA iç d ü n y a n a d m a ü lA e m ifin , m y a l anlam da, olduğu. ç it i, ekonom ik a n la m d a da d a im a çe ryü fü n ü n
en ile ri m edeniyetleri a ra a n d a olm ana*. hedeğ eeçtik.
Ç e çm içi ç a u tı C a ç a n la rla d o lu 6u 6 üyük ü lk e , n şd e a Çişlere ve Cişden e o n ra k i n a ille re , ile le te t p a y id a r
tu tu lm a k üşere 6 ir em anettir. "Zlepim if 6u em anetin k ıym e tin in fa rk m d a y if. "Ztlkem ifi m edeniyet y a n ç m d a en
ile ri çö tü rm e yi, h a lk m u fm reğak ve m u tlu lu ğ u n u a rtırm a y ı tem el ç ö re vim if & a6ul e ttik .

Tktu önder A ta tü rk .
S ü y ü k eom iom cf a d ın a , 6u çü şe l (Z u m k u ıiye tin k u ru lm a n n d a ve Cuçünlere çelm enade em eği çeçen
herken m innet ve ç ü k ra n duyuyor,, em anetini ile le te t ça ça tm ak iç in v a r çü cü m ü fle ça lıça e a ğ ım ifa 4ö f vererek,
ç ü k n k h a tıra n önünde e a y ç ıyta e ğ iliy o ru f. "

TOBB 66. Genel Kurul'u Yapıldı .
Türkiye

Odalar

ve

Borsalar

Birliğinin

Önceki Genel Kurulda dile getirilen pek

(TO BB) 66. seçimsiz Olağan Genel Kurulu, TOBB-

çok

ETÜ

uygulamaya

Ü niversitesi'nde

gerçekleştirildi.

Genel

önerinin,

geçtiğimiz

konulduğunu

yasama
ifade

döneminde
eden

TOBB

Kurula, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın yanı sıra,

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ticaret Kanunu, Borçlar

C H P Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet

Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri

Devlet

çıktığını, birikmiş vergi ve sosyal güvenlik prim

Bakanı

ve

Başbakan

Yardımcısı

Ali

Kanunu'nun

Babacan, Zafer Çağlayan , Sanayi ve Ticaret Bakanı

borçlarının yeniden

Nihat Ergün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Kamu alacaklarına uygulanan yüksek gecikme

Kürşat Tüzmen, C H P Genel Başkan Yardımcısı

faizleri

Gürsel Tekin, T O BB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ,

"Eximbank'm kapasitesi artırıldı. Şirketlerin halka
açılmaları teşvik edildi. Sanayi Stratejisi ile Girdi
Tedarik Stratejisi hazırlandı.Reel sektörümüzün
pek çok sorununun çözümüne yönelik bu yasal
düzenlemelerden dolayı Türkiye Büyük Millet
M e clisim ize , B a şb aka n ım ıza , Muhalefet
Partilerimizin Genel Başkanlarına ve tüm emeği
geçenlere, camiamız adına teşekkür ediyorum"

T O BB Vergi Komisyon

ve

Sivas Ticaret Borsası

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile borsamız üsT
kurul

delegeleri

M eclis

Başkammız

Fikret

Yarış,Yön. Kur. Üyemiz Mesut Emeç, Muhasip Üye
A. Tarık Günhan ile Genel Sekreterimiz Sema
Görcün ileT O B B delegeleri katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, dedikodu ve fitne fesata hiçbir
zaman itibaretmediğini, bunların bulunduğu yerde

"Bu yılki
genel kurulumuzun ana teması birliktelik. Onun
için birbirinize, birbirimize sımsıkı sarılalım" dedi.
Geçen Genel Kurul'da dile getirilen öneriler

de bereket olamayacağını belirterek,

indirildiğini

yapılandırıldığını
söyleyen

hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu,

dedi.

"Bir başarı öyküsü yazdık"
Al

bayrağın

etrafında

kenetlenen 73

milyonla, bir başarı hikâyesi yazdıklarını bildiren
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

"Dün başka ülkelere bakıp imrenirdik,

şimdi imrenilen bir ülke haline geldik. 8u değişim,
Mustafa Kemal'in "geldikleri gibi gidecekler"
dediği gün başladı. Bu topraklarda başladı. Tek
vücut haline gelen bir milletle başladı. En zor
zamanlarda bile, zihninin derinliklerinde "büyük
düşünme ve iddia sahibi olma" arzusunu yaşatan

hedefleri ulaşılmaz bulanlar oldu. Ama biz, kendi
gücümüzü biliyorduk. Allaha çok şükür ki, bugün
her iki hedefimizi de aştık. Bütün dünyaya bu
milletin

servetini

kaybetti.

insanımız

Hepsinden

işini ve

önem lisi

de

yapabileceğini

bir

kez

daha

TOBB'un örnek örgütlenmesi
T ürkiye'deki

Milletimiz bunu başardı. 2001 yılındaki büyük
ekonomik krizde pek çok

neler

gösterdik."
Oda

ve

Borsalarım ızın

örgütlenme ve üyelik yapısının Fransa, İtalya veya
Alm anya'dakiyle

aynı

o l d u ğ u nu

anl atan

umudunu kaybetti. Türkiye'nin yeniden ayağa

Hisarcıklıoğlu, "Bunu, Eurochambers'ın Başkan

kalkmasının yıllar alması bekleniyordu. Ama o

Yardımcısı olarak, konuyu en yakından bilen birisi

karamsar tablo içinde bile biz umudumuzu hiç

olarak söylüyorum. Biz bu yapıyı çok daha etkin,

kaybetmedik. Tam aksine umut aşıladık. O ağır

çok daha verimli kullandık. Özel sektörde birlikten

krizi

başlangıç

doğan gücü meydana getirdik. Bir olduğumuz için

yapabileceğimizi vurguladık. 2002 yılındaki Genel

sesimiz daha gür çıktı, daha net duyuldu. Bu çatı

Kurulumuzda Türkiye'de

altında

a ş a b ile ce ğ im iz i,

yeni

bir

ilk defa şu hedefleri

her

meseleyi

istişare ettik.

Birbirimizi

koyduk: 2010 yılında ihracat 100 milyar doları

dinledik, birbirimizi anladık. Farklı düşüncelerimiz

aşacak, kişi başına gelir 10 bin dolara ulaşacak. Bu

oldu ama kimseye ayrım yapmadık. Birbirimizi

öteki diye dışlamadık" ifadesini kullandı.

üreteceklerine, daha fazla yatırım ve istihdam

Hem Türkiye'ye, hem de dünya'ya örnek

sağl ay aca kl arı na

söz

verdi kl eri ni

belirten

olan bu geleneğimiz sayesinde, bugün Türkiye'de

H isarcıklıoğlu ,

demokrasinin ve istikrarın da güvencesi olduklarını

başardıysak, emin olun ki önümüzdeki 10 yılda

vurgulayan Hisarcıklıoğlu O EC D tarafından komşu

daha iyisini başarırız. Biz kendimize güveniyoruz!

coğrafyadaki tüm ülkelere T O BB'u n O da ve Borsa

Siyasetçilerimizden de istikrar ve reform için daha

yapılanmasının örnek gösterildiğini söyledi.

fazla bir araya gelmelerini, siyasette diyalog ve

Özel sektörün faaliyetleri hakkında bilgi

uzlaşm ayı

"G e çtiğ im iz

sağlam alarını

10

yılda

bekliyoruz.

nasıl

Bugün

veren T O BB Başkanı Hisarcıklıoğlu sadece son bir

yeniden

yıl içinde özel sektörün, tam 1 milyon 57 bin kişiye

zamanıdır.

kayıtlı istihdam sağladığını dile getirdi.

sevdasıdır. Ortak amacımız ülkemizin kalkınması

büyük

hedefler etrafında

kenetlenme

Hepimizin ortak paydası memleket

Bu başarının mimarı olan tüccar ve sanayicilerle,

ve milletimizin bekasıdır! Mehmet Akif'in dediği

müteşebbislerle, gurur duyduğunu ifade ederken

gibi, girmeden tefrika bir millete, düşman giremez.

"İyi ki kazanıyorsunuz! İyi ki yatırım yapıyorsunuz!

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" dedi.

İyi ki istihdam ediyorsunuz! İyi ki sizler varsınız!"

Sosyal barışın anahtarı

dedi.

H e rk e s t e n ,

Hisarcıklıoğlu

rehavete

kapılınmaması

konusunda da uyarılarda bulundu.

düşüncelerine

-"Biz kendimize güveniyoruz"
daha

fazla

çalışacaklarına,

kulak

görüş

vermelerini

ve

isteyen

Hisarcıklıoğlu, "Bu ülkede sosyal barışın anahtarı,

Özel sektör olarak son 10 yılda olduğu
gibi,

de

başkalarının

daha

fazla

aklı

ve

vicdanı

kiraya

vermemekten

geçiyor.

Buradan toplumumuzun çoğunluğunu oluşturan
önyargısız zihinlere ve vicdanlara sesleniyorum.

Cemil

Meriç'in

vurguladığı

gibi,

-Yeni anayasa

idraklerimize

giydirilmiş deli gömleklerini çıkartalım. Nefsimize
değil, vicdanımıza kulak verelim. Komşumuzu
öteki

diye

görmeyelim.

konuştu:

geriye

" Sadece siyaseten değil, ekonomik ve

gitmesine, kavga, karmaşa ve belirsizlik ortamına

toplumsal olarak da yeni ve çağdaş bir anayasaya

sürüklenmesine

ihtiyacımız var. Anayasanın yenilenme süreci en az

izin

Türkiye'nin

T O BB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu şöyle

vermeyelim.

Reformların

içeriği kadar önemlidir. Yeni Meclisimiz, yeni

önünün kesilmesine müsaade etmeyelim." dedi.

-Siyaset tabana yayılmalı

anayasayı katılımcı bir yaklaşımla hazırlamalıdır.

Ekonomide olduğu gibi, demokraside de

Türkiye

kendisini

oluşturan

tüm

unsurları

ile

dünya standardına ulaşmak istediklerini kaydeden

kaynaşmak, farklılıklar içinde bütünleşmeli ve yeni

Hisarcıklıoğlu,

anayasasını

bunu

sağlamanın

yolunun

da,

siyaseti tabana yaymaktan geçtiğini bildirdi. T O BB

konuşarak, tartışarak ve

uzlaşarak

yapmalıdır. Bu da yeni bir kavga alanı olmamalıdır.

artırmak

Yeni Anayasada toplumumuzun olmazsa

istiyorsak, siyasi partiler ve seçim kanunlarım,

olmazı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti

seçenle seçilen

yapımız korunmalıdır. Rahmetli Özal'ın dediği

Başkanı,

"Demokrasimizin
arasındaki

kalitesini
bağı

güçlendirecek

şekilde değiştirmeliyiz" diye konuştu.

gibi; ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile
teşebbüs

hürriyeti

garanti

altına

alınmalıdır.

V at a n d a ş l a r ı

a r as ı n d a

ayrım

yapmayan,

başarılı işadamlarımıza yeşil pasaport verilmesine

vatandaşına güvenen, vatandaşına hükmetmeyen

yönelik

bir devlet anlayışına

geçmişte

sahip

olmalıyız.

Devlet

çalışmalar,

Başbakanımızın

yapılm ıştı.

A ncak

talimatıyla

bunları

hayata

vatandaşının efendisi değil, hizmetkârı olmalıdır.

geçiremedik. Yeşil pasaportlu zihniyet önümüze

AB

duvarlar ördü. Bu ülkeyi sadece bürokratımız değil,

sürecine

de

vurgu

yapan

Hisarcıklıoğlu,

AB'nin önemini koruyan bir hedef olduğundan söz

işadamımızdatemsil ediyor" dedi.

-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

etti.
Yeni Meclise ve Milletvekillerimize tarihi
görevler

düştüğünü

Eğitimden

belirten

yargıya,

vergi

Hisarcıklıoğlu,

sisteminden

Başbakan Erdoğan ise, "Türkiye hiç bir seçim

kamu

ortamında böyle bir güven ortamına sahip olmadı"

yönetimine kadar birçok alanda yapısal değişimi
sağlayacak

reform ları

Ö n celik le

ekonom ik

hayata

T O BB Genel Kurulu'nda konuşma yapan

"

dedi.

geçirm eliyiz.

büyüm enin

daha

adil

T O B B 'u n
ekonom isinin

Genel

bir

Kurullarının,

m uhasebesinin

Türkiye

yapıldığı,

paylaşımını sağlamalıyız. İşsizlikle, yoksullukla ve

sorunların masaya yatırıldığı, çözüm önerilerinin,

kayıt dışıIıkla mücadelemizi güçlendirmeliyiz."

dilek ve temennilerin dile getirildiği çok önemli bir

ifadesini kullandı.

platform olduğunu dile getiren Erdoğan, kendisinin

U M E M Beceri'10 projesinin önemine de

de

başbakanlığı

döneminde,

T O BB'u n

birçok

değinen Hisarcıklıoğlu, herkesten elini, taşın altına

genel kuruluna katılarak görüşlerini ifade ettiğini ve

koymasını istedi. Mesleki eğitim sisteminde daha

konuşmacıları dinleme fırsatı bulduğunu kaydetti.

aktif bir rol üstlenilmesi gereğinin altını çizen

Geçen yıİki genel kurulda verdikleri sözleri yerine

Hisarcıklıoğlu,

getirdiklerini

mesleki eğitimi Odaların temel

görevi haline getirmek istediklerini bildirdi.
T O BB

Başkanı

konuşmasında

ifade

çeşitli yasalarla

Bölgesel

almasını

eden

Erdoğan,

iş dünyasının

sağladıklarını

çıkardıkları

rahat bir nefes

söyledi.

Son

8.5 yılda

Kalkınma Ajansları'nın özel sektör merkezli hale

Türkiye'nin çok farklı bir konuma yükseldiğini

gelmesini isterken, teşvik mekanizmasında artan

vurgulayan

cari risk riskinin dikkate alınmasını talep etti.

yaptık, birlikte başardık. 8.5 yıl boyunca istişareyle

"Teşvik

birbirimize danışarak yürüdük; Türkiye'yi birlikte

sistem i,

tarım

stratejisi

ile

bütü n leşti ri I mel idi r" dedi.
H i sa r cı k lı oğ lu ,
çalışkan

insanlarıyla,

büyüttük.
"Girişim ci
bereketli

ruhuyl a,

Başbakan

Her

Erdoğan,

aşamada

bir

"Bunu

olmaya,

birlikte

beraber

olmaya bundan sonra da devam edeceğiz"dedi.

topraklarıyla

Genel Kurul'un, 12 Haziran'da yapılacak

Türkiye bir hâzinenin üzerinde oturuyor. Yeter ki

seçim lere

önümüzü açılsın. Gücümüz var, enerjimiz var,

anım satan

27

gün

kala

Erdoğan,

gerçekleştirildiğini
burada

bugünün

heyecanımız var! Biz koşarız. 73 milyonu daha

muhasebesini yapmayı, gelecek adına bir vizyon

zengin yaparız!" cümlesini kullandı.

ortaya koymayı daha çok önemsediğini ifade etti.

-Perakende sektöründeki adaletsizlik

Verdikleri vatleri seçimi kazandıktan sonra yerine

Perakende

getirmeyen adayları eleştiren Erdoğan, bunun bir

sektöründe

kuralsızlıktan

da

söz

"Dönüşümün

önüne

eden

yaşanan

H isarcıklıoğlu ,

geçemeyiz,

ancak

kabul

müeyyidesinin

bulunduğunu,

bu

müeyyideyi

seçim sandığında milletin uyguladığını söyledi. -

edelim ki perakende sektöründe düzenleyici bir

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

yasanın

Devlet

olmaması,

esnafımızı

nefes

alamaz,

Bakanı

ve

Başbakan

Yardımcısı

Ali

kobilerimizi de fasoncu hale getirmiştir. Serbest

Babacanda konuşmasında, "Kim ne derse desin,

piyasadan kasıt, kurtlarla kuzuların aynı ortamı

Türkiye'nin

paylaşması

performans, bütün dünyanın takdirini kazanıyor.

demekse bu, eşit olmayan, adaletsiz

bir düzendir. Soruyorum size; güçlü olanların,

göstermi ş

ol du ğu

ekonomi k

Bu bir başarı öyküsü"dedi.

güçsüzleri serbestçe tasfiye ettiği bir piyasayı mı,

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali

yoksa rekabetin adil olduğu, kurallı bir piyasayı mı

Babacan, birçok ülkenin borç stoğunun tarihi

tercih edersiniz?" diye konuştu.

seviyelerde olduğunu kaydetti. A BD 'nin toplam

-Yeşil pasaport konusu

borç stoğunun milli gelire oranının yüzde 100,

Son dönemde dış politikanın, ekonomiyi

Japonya' nın

daha

fazla

dikkate

almaya

ve

desteklemeye

yüzde

250

olduğunu

belirten

Babacan, dünyadaki pek çok büyük bankanın

odaklandığını açıklayan Hisarcıklıoğlu, bundan

kamu desteğiyle ayakta durduğunu, bu ülkelerde

büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

gerçekten

Hisarcıklıoğlu "O da ve Borsa Başkanlarımız ile

anlattı.

ürkütücü

bir

durum

bulunduğunu

îsıne

Son bir yılda akaryakıttan alınan Özel

fıyh

T ü k etim

/ata

değiştirmediklerini,

üze

değiştirmeyeceklerini

îğ'Ö

Babacan,

V erg isi

bu yılın

dünyada

y ü k se l m e s i n d e n
bunun

o ra n la rın ı

sonuna kadar da

açıkladıklarını

Türki ye 'de

artm asının
Babacan,

(Ö T V )

akaryakıt
p et r ol

dünyanın

en

T O BB'u n ,66. genel kurulunun öğleden

bildirdi.

birçok

ülkeyi

inceleme,

dilekleri

ilişkiler, Vergi
ve

insanın günlük bir

açlık

sınırının

altında

yaşadığına vurgu yapan Babacan "bizde 1 doların
altında gelirle, açlık sınırının altında insan çok

inceleme,

Komisyonu,

yayı n
Daha

Komisyonunun

var"
1 milyar

ülke

sonraki bölümünde mevzuat, ekonomik raporu

"Dünyada açlık sınırının altında 1 milyar insan

gelirle

üreticisi

fiyatlarının

bulundular.

altında

tarım

konumunda bulunduğunu bildirdi.

basın

Dünyada

7.

hatırlatan

olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini kaydetti. -

doların

büyük

fiyatlarının

k a y na k l an d ı ğ ı nı
sa dünyadaki

Türkiye'nin tarım ürünlerinde net ihracatçı ve

AB

komisyonları
sonra

1 O cak

uyum,

ekonomi

dış

politikası,

sunumlarda

Hesapları
2010-31

İnceleme

Aralık 2010

dönemi harcamaları ve kesim hesabı ile 1 O cak
2012-31 Aralık 2012 dönemi bütçe teklifi oya
sunularak onaylandı.
Kom isyonların

sunuşlarının

ardından

şükür kalmadı" dedi. İzlediği sosyal politikalardan

T O BB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kapanış

memnun olunan Brezilya'nın ekonomik verilerinin

konuşmasıyla genel kurul çalışmalarını tamamladı.

Türkiye'de kötü olduğunu belirten Babacan, bu

Gelecek yılki genel kurulda daha iyi bir Türkiye ile

ülkede

sınırının

karşılaşmayı ümit ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu,

altında bulunduğunu bildirdi. Tarım konusunda

genel kurulu başarıyla gerçekleştirdiği için genel

yapılan eleştirileri de yanıtlayan Babacan, şu anda

kurul divanı üyelerine de teşekküretti.

nüfusun

yüzde

4'ünun

açlık

BORSA’dan
Gıda Bankasına Destek
Ticaret Borsası, 600 aileye dağıtılm ak üzere hazırlanan paketleri
Gıda Bankasına teslim etti.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra
yardım

faaliyetlerine

de

önem

veren

Ticaret

Borsamız, yaptığı yardımlarla da adından söz
ettirmeyi

başardı.

Borsamız

yönetim

kurulu

tarafından alınan karar doğrultusunda 600 aileye
verilmek üzere yardım paketlerini Sivas Belediyesi
bünyesinde faaliyet gösteren

Gıda

Bankasına

teslim etti
Oluşturulan
kurulu

yardım

ba şk ammı z

paketleri

A b d u lk a d ir

yönetim

H astaoğlu ,

yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz tarafından
G ıda

Bankasından

sorumlu

Belediye

Başkan

Yardımcısı Mehmet A vcı'ya teslim edildi

yönetimine ve tüm hayır sahiplerine teşekkür

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı
alan elle veren eli buluşturmanın mutluluğunu
yaşadıklarını belirterek "G ıd a Bankamız burada
veren el ile alan el arasında bir köprü görevi
üstlenmektedir.

İhtiyaç

sahibi

aileler

yapılan

araştırma sonrasında gerçekten yardıma muhtaç
olduğu tespit edilirse, buradan yardım alıyorlar.
Markete gider gibi ihtiyaçlı ailelerimiz buraya
geliyor ve

ücret ödemeden

alışveriş yapıyor.

Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması
konusunda

gıda

bankasına

güvenen

Ticaret

Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve borsa

ediyorum" dedi.
Ticaret

Borsası

başkammız Abdulkadir

Yönetim

Hastaoğlu

Kurulu

ise Türkiye

O dalar ve Borsalar Birliği' nin tahsis etmiş olduğu
yardım

paketlerini

gerçek

ihtiyaçllya

yardım

yapan gıda bankasına vermeyi uygun gördüklerini
ifade ederek "Ü k e genelinde yaptığı faaliyetlerle
örnek olan gıda bankasının sistemine güveniyoruz
. ihtiyaç sahibi aileler yardımlardan eşit bir şekilde
faydalanabildiği
yardımlarımızı

i çin
gı da

bizde
ba nk as ı

bu

y ü z de n

aracılığıyla

yapıyoruz."dedi.

Borsamız Öğrencileri Sevindirdi
Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.
Borsamız

ihtiyaç

sahibi

öğrencilere

kırtasiye

yardımında bulundu. G ıda yardımlarının yanı sıra
öğrencileri de unutmayan Ticaret Borsası,

ilimiz

de faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği , Gıda
Bankası

ve

Dosteli

Derneği

aracılığıyla

600

öğrenciye kırtasiye yardım ında bulundu. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ( T O B B ) , Borsa Yönetim
Kurulu ve M eclis Üyelerinin katkılarıyla yapılan
yardımlar

öğrencileri

de

sevindirdi.

Kırtasiye

yardımlarının gıda bankasına tesliminde Sivas
Belediye Başkanı Doğan Ürgüp' te yer aldı. Ticaret
Borsasının yaptığı yardımlara değinen Belediye

6

Başkanı Doğan Ürgüp, "G ıd a Bankası aracılığıyla

maddi

Sivaslıların

çalışıyoruz. Yardımlarımızın da gerçek ihtiyaçtı

kırtasiye

yanında

olan

yardım larıyla

Borsamızın

başkanı

ve

öğrencilerimize

destek

veren

Abdulkadir

Ticaret

Hastaoğluna,

Yönetim Kurulu Üyelerine ve meclis üyelerine
teşekkür ediyorum ." dedi.

her

türlü

desteği

sağlamaya

çocuklara ulaşacağından da şüphemiz yoktur.
Gıda

Bankamıza

güvencimiz

s o n s u zd u r

yardımlarımız devam edecektir" dedi.

Borsası

Ticaret Borsası tarafından yapılan kırtasiye

Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise

yardımlarının bir bölümü de Sivas M illi Eğitim

Borsa

Müdürlüğü tarafından belirlenen ve okullarda

olarak

sürdürüldüğünü
elimizden

imkanlar

Ticaret

manevi

dahilinde

belirterek,

geldiği

yardımların

"G ücüm üz

yettiği,

kadarıyla sosyal alanda da

dağıtıldı. Yapılan kırtasiye yardımları öğrencileri
de sevindirdi.
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Sivas Ticaret Borsası, Sivas spor yöneticileri ve
^ futbolcularıyla yemekte bir araya geldi
ı

Sivasspor’a destek
Borsamız Sivas'ımızın gururu Sivas sporumuzu

yemek düzenledik. İnanıyoruz

desteklemeye devam ediyor. Yaptığı etkinliklerle

de takımımız daha iyi olacak ve Kayseri maçıyla

Sivas spor' un her zaman yanında olduğunu

çıkışa

g eçip

bu

kötü

ki ileri ki günler
sıralam ad an

gösteren Sivas Ticaret Borsası bu kez düzenlediği

ku rtu lacağ ız".d ed i.

moral yemeği ile Sivas spor' a destek verdi.

Sivasspor' un yanında olduklarını dile getiren

Yemeğe Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu

Abdulkadir Hastaoğlu sonuna kadar Sivas sporun

İyi

günde

kötü

günde

Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, M eclis Başkanı

yanında olacaklarını kaydetti

Fikret Yarış, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas spor

Sivasspor Başkanı M ecnun Otyakm az ise takıma

Klubü

sivil

Başkanı

D irektör

Rıza

M ecnu n
Ç alım bay,

O tyakm az,
teknik

Teknik

heyet

ve

toplum

örgütlerinin

sahip

çıkmasından

dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Sivas Ticaret

futbolcular yemekte bir araya geldi. Sivasspor

Borsamızın

tesislerinde gerçekleştirilen yemekte Sivas Ticaret

M eclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri bizim

Borsası

yönetim i,

Sivas

spor

yönetim i

ve

için

değerli

çok önemli

futbolcular sohbet etme imkânı bulurken oldukça

bulunmuşlar,

keyifli vakit geçirdiler.

kendilerine

Yönetim

Kur ul u

Başkanımız

Abdulkadir

ko n u ş t u .

olan

çok

çok

Yönetim

Kurulu

bir moral

güzel

teşekkür

Otyakm az

bir

ziyaretinde

yem ek

ediyoruz"

son

Başkanı,

olarak

yedik,
şeklinde
"Sivas

Hastaoğlu , Sivas'ın gururu olan Sivas spora her

sporumuzun içinde bulunduğu bu dönemde bu

zaman

destek verm eye gayret gösterdiklerini

tür sivil toplum örgütlerini aramız da görmek,

belirterek "Teknik heyetimize, futbolcularımıza

onlarla birlikte anıları paylaşmak bizim için çok

destek olduğumuzu göstermek için böyle bir

mutluluk verici oldu" dedi.

Tacettin Küçüker
ve Oğullan

baki avali
moral desteği
S i va s

Ti ca r et

Borsası

yöneticileri,

Futbolculara moral vermek için oyunculara ve
teknik heyete baklava ikram etti. Seyirci ve basına
açık yapılan
göğüse
yapıldığı

idmanda, Isınma hareketleri, göğüs |

mücadele
idman

ve
çift

top

çalma

çalışmasının

kale

maçla

son

buldu.

Antrenman sonrası Sivas Ticaret Borsası Başkanı
Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, ]
futbolcu ve teknik heyete baklava ikram etti.
Sivasspor'a moral vermek için geldiklerini belirten
Başkan Hastaoğlu, her zaman futbolcu ve teknik
heyetin yanında olacaklarını söyledi.

Adres : Paşabey Mah. Fevzi Çakmak Cad. 18/A • Sivas
Tel: (0346) 222 18 60 - Gsm : 0.535 494 02 93
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: ileri,

i ra ve

basına
göğüs

lasının

buldu,

aşkanı
yeleri,

i etti,

elirten
teknik

Alışverişin Öncü’sü
Kaliteli ve ucuz ürünleri görmeniz, hesaplı alverişin keyfini
yaşamanz için mağazalarımıza mutlaka bekliyoruz.
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